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A la ciutat de Girona, a catorze de setembre 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 i Casamajó i hi concorren els tinents i 
tinentes d'a lcalde Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i 
Yanes, Maria Àngels Planas  i  Crous,  Eduard  Berloso  i  Ferrer,  Joan  Alcalà  i  
Quiñones  i  els  regidors  i regidores Carles Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, 
Cristòbal Sánchez i Torreblanca, M. Mercè Roca i Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere 
Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, Laia  Pèlach  Saget,  Lluc  Salellas  Vilar,  Ester  
Costa  Fita,  Toni  Granados  Aguilera, Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel Martín  Vertedor,  Juan  Maria  Castel  
Sucarrat,  Míriam  Pujola  Romero  i  Concepció Veray Cama. 

 
Dóna fe de l'acte el vicesecretari general en funcions, Lluís Pau Gratacós. També hi 
assisteix l'interventor Carles Merino Pons. 

 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 

El senyor alcalde declara obert l'acte, i pregunta si s'aproven els esborranys de 
les actes de les sessions anteriors, de dates 13 de juliol i 1 de setembre 
d'enguany, del qual s'ha tramès còpia a tots els membres del Consistori. 

 
Ningú demana la paraula i, per tant, queda aprovat com a acta de l'esmentada 
sessió. 

 
 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui explica, pel que fa als informes de Presidència, 
assenyalar-los les quatre dades que vénen recollides en l’informe socioeconòmic. 
Veuran que també hi ha recollides –que no es van poder tractar, òbviament– les 
dades corresponents al mes de juliol. Que ens indiquen, pel que fa al mes d’agost, 
aquest mes que varem tancar, que hi ha hagut un increment de 83 persones amb 
relació al juliol; per tant, hi ha hagut una variació, un increment de l’1,37 per cent del 
nombre d’aturats, però una disminució de 826 persones amb relació a fa un any; és 
a dir, una disminució de l’11,87 per cent. 
Aquesta és una xifra que ens situa gairebé a nivells del 2009, només trenta-cinc 
persones per damunt del nivell del 2009, i inferior a tots els anys precedents fins 
aleshores. 
Són vint-i-un mesos seguits de disminució interanual del nombre d’aturats. Es 
veuen molt clarament aquestes dimensions en les gràfiques sobretot el darrer 
semestre, que ja és un període tancat, i els darrers, diguem-ne, tres mesos, quatre 
mesos, etcètera. 
I també, pel que fa a la contractació registrada el mes d’agost, podem dir que el 
nombre de contractes signats és el millor de tota la sèrie des del 2006, fins i tot 
superior al 2007, que va ser un molt bon any pel que fa a la contractació. 
Concretament són 3.855 contractes signats, que fan que el que portem de període 
fins al mes d’agost de l’any també sigui una xifra la més alta de tota la sèrie des del 
2006 –2006 inclòs– de contractació laboral a la ciutat de Girona. 
Hi ha un increment clar també del nombre d’afiliats a la seguretat social, en aquest 
cas la dada referida al mes de juliol –no hi ha la dada disponible del mes d’agost. I 
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ens situa en aquesta tendència consolidada, però que mai, mai deixem de dir el 
mateix pel que fa a les bones dades, que són bones dades però no prou bones.  
No són prou bones perquè sabem quin tipus de contractes s’estan generant en 
aquesta disminució d’aturats, ho sabem perfectament: som conscients de les 
remuneracions mitjanes d’aquests contractes; som conscients dels aturats de llarga  
durada. De tot això en som conscients i, per tant, en absolut hem de pensar que 
aquestes xifres ens fan pensar que hem superat la crisi. Potser tècnicament hi ha 
elements per dir: «no estem en recessió», o hi ha arguments per pensar, amb 
remuntada econòmica, però és evident que els efectes de la crisi continuen i que no 
n’hi ha prou amb bones dades de la contractació i del mercat laboral a la ciutat de 
Girona per donar per superades ni tan sols les parts més o els efectes més severs 
que té la crisi entre la nostra gent, les nostres famílies. 
 
Per tant, sempre hem dit que malgrat que hi ha bones xifres que no podem oblidar 
la realitat que viuen moltes famílies d’aquesta ciutat. 
 

 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència  núm.  222,  de  23  d'abril  de  2015,  del  Jutjat  d'Instrucció  núm.  2  
de Girona,  dictada  en  el  judici  de  faltes  núm.  1459/15,  en  virtut  de  la  
qual  es condemna a l'acusat com autor penalment responsable d'una falta 
intentada de furt,  a  la  pena  de  30  dies  de  multa  a  raó  de  3  euros  per  
dia,  així  com  a indemnitzar  a  l'Ajuntament  de  Girona  en  la  suma  de  250  
euros  més  IVA,  i imposar-li les costes del procediment. 

 
* Sentència núm. 522, de 7 de maig de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya,  Sala  del  Contenciós  Administratiu,  Secció  Primera,  que  
estima  el recurs contenciós administratiu núm. 256/11, interposat per la 
societat recurrent contra la Ordenança Fiscal de l'Ajuntament de Girona, 
reguladora de la taxa per a  la  utilització  privativa  o  aprofitament  especial  
del  domini  públic  local,  per empreses  que  prestin  serveis  de  telefonia  
mòbil,  per  a  l'exercici  de  2011, publicada en el BOP núm. 242, de 21 de 
desembre de 2010. 

 
* Sentència  núm.  262,  d'11  de  juny  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu 

núm.  3  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  administratiu  
núm. 17/14,  interposat  per  la  societat  recurrent  contra  el  Decret  dictat  per  
l'Alcaldia- Presidència  en  data  12  de  desembre  de  2013,  desestimatori  del  
recurs  de reposició  interposat  contra  l'anterior  Decret  d'Alcaldia  de  data  26  
de  juliol  de 2013,  pel  que  es  va  resoldre  l'expedient  de  comprovació  
limitada  9/2013,  en concepte  de  l'Impost  sobre  Construccions,  Instal·lacions  i  
Obres  (ICIO)  d'una construcció efectuada al carrer Agudes de la ciutat de 
Girona. 

 
 

* Sentència núm. 467, d'11 de juny de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 325/2014, interposat per la recurrent 
contra la sentència núm.  323,  de  17  de  desembre  de  2013,  dictada  pel  
Jutjat  Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, en virtut de la qual es va 
desestimar el recurs contenciós  administratiu  núm.  492/12,  interposat  
contra  el  Decret  dictat  per l'Alcaldia-Presidència   en  data  3  d'octubre  de  
2012,   desestimatori   de   la reclamació   de   responsabilitat   patrimonial   
formulada   pels   danys   soferts   a conseqüència d'una caiguda a la via 
pública, carrer Bernat Boades a l'alçada de la  pl.  Miquel  de  Palol,  a  causa  
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del  mal  estat  de  la  vorera.  La  reclamació desestimada  s'elevava  a  la  
quantia  de  62.021,68  €.  La  sentència  imposa  les costes del procés a la part 
apel·lant. 

 
* Sentència núm. 125, de 22 de juny de 2015, del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 2 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 454/2012, interposat per la societat recurrent contra la desestimació per 
silenci administratiu de  la  reclamació  de  la  quantia  de  14.230,55  €,  pels  
treballs  de  serralleria  i senyalització   de   la   Pujada   de   les   Pedreres.   La   
sentència   condemna   a l'Ajuntament de Girona a abonar a la recurrent la 
quantitat de 14.230,55 € així com al pagament de les costes processals 
causades. 

 
 

* Sentència núm. 514, de 22 de juny de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, que 
desestima el recurs d'apel·lació núm. 28/2015, interposat contra la sentència 
núm. 247, de 18 de  novembre  de  2014,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós  
Administratiu  núm.  1  de Girona, en virtut de la qual es va desestimar el 
recurs contenciós administratiu núm. 147/13, interposat contra el Decret 
dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 4 de febrer de 2013, desestimatori de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts a 
conseqüència d'una caiguda a la via pública, al carrer Ultònia, en motiu de 
l'existència d'un tub que sobresortia del paviment de la   vorera   degut   a   
l'obra   d'urbanització   que   s'executava   en   el   sector.   La reclamació  
desestimada  s'elevava  a  la  quantia  de  38.376,72  €.  La  sentència imposa 
les costes del procés a les parts apel·lants. 

 
 

* Sentència núm. 129, de 29 de juny de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
393/2014,   interposat   per   la   societat   recurrent   contra   el   Decret   dictat   
per l'Alcaldia-Presidència  en  data  19  de  setembre  de  2014,  pel  qual  no  
es  va admetre   a   tràmit   el   recurs   d'anul·lació   interposat   contra   l'anterior   
Decret d'Alcaldia de 10 de juliol de 2014, desestimatori del recurs de reposició 
interposat contra   una   liquidació   resultant   d'un   expedient   de   comprovació   
limitada   de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). 

 
 

* Sentència núm. 532, de 30 de juny de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 44/2013, interposat contra la sentència 
núm. 260, de 25 d'octubre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
320/2010, interposat per la recurrent contra l'acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en data 9 de març de 2010, pel que  es  va  aprovar  
definitivament  el  Projecte  de  Reparcel·lació  del  polígon d'actuació núm. 20 
de Montbó. 

 
 

* Sentència núm. 293, de 30 de juny de 2015, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 181/14, interposat pel recurrent contra el Decret dictat per 
l'Alcaldia-Presidència en data 3  de  febrer  de  2014,  pel  que  es  va  
desestimar  la  petició  d'indemnització  per responsabilitat patrimonial pels 
danys soferts a conseqüència d'una caiguda a la via pública, al carrer de 



 

  5

Barcelona, a causa d'un forat de registre de serveis que li faltava  la  tapa,  el  
dia  24  de  novembre  de  2012. La  reclamació  desestimada s'elevava  a  
16.029,13  €.  La  sentència  imposa  les  costes  del  procés  a  la  part recurrent. 

 
* Sentència núm. 138, de 8 de juliol de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm.  2  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
413/2014, interposat pels recurrents contra la desestimació per silenci 
administratiu  de  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  formulada  
pels danys ocasionats en un vehicle, degut a la caiguda d'un arbre, mentre es 
trobava estacionat al carrer Castanyer, el dia 21 de març de 2013. La 
sentència reconeix una indemnització de 443,80 €, més els interessos legals. 

 
 

* Sentència núm. 149, de 9 de juliol de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
167/2014,   interposat   per   la   recurrent   contra   la   desestimació   per   silenci 
administratiu  de  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  formulada  pels 
danys soferts el dia 9 d'octubre de 2012, a conseqüència d'una caiguda a la 
vida pública, a l'avinguda de Sant Narcís, degut a l'existència d'un forat a la 
vorera. La sentència  condemna  a  l'Ajuntament  de  Girona  al  pagament  de  la  
quantitat  de 40.818,16 €, més els interessos. 

 
 

* Sentència núm. 816, de 10 de juliol de 2015, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 88/2014, interposat per l'Ajuntament de 
Girona contra la sentència   de   data   17   de   gener   de   2014,   dictada   pel   
Jutjat   Contenciós Administratiu  núm.  1  de  Girona,  en  virtut  de  la  que  es  
va  estimar  el  recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret 
d'Alcaldia de 30 d'octubre de 2012,   desestimatori   del   recurs   de   reposició   
interposat   contra   la   liquidació derivada  de  la  resolució  de  l'expedient  de  
comprovació  limitada  43/12,  en concepte d'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO). 

 
 

* Interlocutòria   núm.   214,   de   17   de   juliol   de   2015,   del   Jutjat   
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, que declara acabat el recurs 
d'empara ordinari - drets fonamentals núm. 186/2015, interposat pel recurrent 
contra la resolució de l'Ajuntament  de  Girona  de  16  d'abril  de  2015,  
desestimatòria  de  la  sol·licitud presentada el dia 9 de març de 2015, 
mitjançant la qual interessava se li lliurés còpia de les actes dels Consells 
d'Administració i els comptes anuals dels darrers cinc anys de la societat 
Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA. 

 
 

* De l'execució pressupostària, segons annexos adjunts a l'expedient, fins a 30 
de juny  de  2015  i  que  en  data  23  de  juliol  de  2015  ha  estat  tramesa  al  
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques segons l'establert a l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre. 

 
 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  4  de  juny  de  2015  relatiu  a  modificar  
les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert 
amb la "Fundació Mas Xirgu". 

Primer.-  APROVAR  la  modificació  de  prestacions  derivades  del  contracte  
dels serveis   de   neteja   dels   centres   i   equipaments   de   l'Ajuntament   de   
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Girona, corresponent  al  bloc  4,  adjudicat  a  la  "FUNDACIÓ  MAS  XIRGU",  
NIF  núm.  G-55121909: 

 
- Lavabos públics de la plaça Pere Calders (Bloc 4): alta del servei, a partir 
del dia 1 de juny de 2015, amb les següents condicions particulars del servei: 

 
Règim de freqüències: 
Obertura, neteja i tancament dels lavabos diàriament, de dilluns a diumenge. 
La   neteja   d'aquests   espais   es   realitzarà   cada   dia   de   dilluns   a   
diumenge independentment de que coincideixi amb un dia festiu donada la 
tipologia del centre, aquests dies en concret són jornades amb major afluència 
de visites, i per tant es fa més necessària encara la neteja de manteniment. 

 
Horari: 
Es donarà servei els 12 mesos de l'any. 
De dilluns a diumenge s'obriran les dependències a les 8:00 h i es tancaran a 
les 20:00h, exepte els mesos de juliol i agost que s'obriran a les 8:00h i es 
tancaran a les 21:00h. 

 
Tasques específiques: 
Obrir  i  tancar  els  lavabos  en  l'horari  establert.  A  l'hora  d'obertura,  
aquestes instal·lacions han d'estar en perfectes condicions de neteja. 
 
Informar  a  l'Àrea  corresponent,  de  les  possibles  anomalies  que  es  
puguin produir. 
 
DL a DV: Realitzar 2 neteges diàries repartides de la següent manera: una 
neteja a les 13:00 hores i una a les 20:00 hores al tancar les instal·lacions (a 
les 21:00 hores els mesos de juliol i agost). 
 
DS,  DG  i  festius:  Realitzar  3  neteges  diàries  repartides  d  ela  següent  
manera: una neteja a les 12:00 hores, una   a les 16:00 hores i una a les 
20:00 hores al tancar les instal·lacions (a les 21:00 hores els mesos de juliol i 
agost). 

 
S'estableix  que  el  nombre  d'hores  de  netejadora  necessàries  per  a  realitzar 
aquest tipus de neteja és de 2 hores de netejadora diàries laborables (de dilluns 
a  divendres)  i  3  hores  de  netejadora  diària  els  dissabtes,  diumenges  i  
festius, entenent-se que es dedicarà una hora a cada neteja. 
També serà necessària 1 hora al mes d'especialista. 

 
Per tant, per a la neteja de manteniment s'han establert un total de 13 hores 
de netejadora  laborable  i  3  hores  de  netejadora  festiva  a  la  setmana  i  1  
hora mensual d'especialista. 

 
L'import mensual del servei és de 1.235,91 €, IVA inclòs. La valoració del 
servei des del dia 1 i fins el 30 de juny de 2015 (1 mes) és de mil dos-cents 
trenta-cinc euros amb noranta-un cèntims (1.235,91 €), dels quals 1.021,42 € 
corresponen a la base imposable i 214,50 € a l'IVA calculat al 21%. 
(14.830,96 € anuals, IVA inclòs). 

 
Amb  càrrec  a  la  partida  2015  200  17000  22700  Neteja  lavabos  públics,  
previ traspàs de la partida 2015 414 92000 22700 Neteja edifici consistorial. 
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- Lavabos públics de la plaça Pere Calders: aprovació d'una neteja d'obra 
abans de  l'obertura  a  la  ciutadania,  amb  un  total  de  4  hores  de  netejadora  
i  2  hores d'especialista, amb un import total de cent cinc euros amb noranta-
tres cèntims (105,93 €), dels quals 87,55 € corresponen a la base imposable i 
18,38 € a l'IVA calculat a un 21%. 
 
Amb  càrrec  a  la  partida  2015  200  17000  22700  Neteja  lavabos  públics,  
previ traspàs de la partida 2015 414 92000 22700 Neteja edifici consistorial. 
 
Segon.- Modificar l'error detectat en el Decret de l'Alcaldia de data 7 de maig 
de 2015, en el sentit de substituir l'import corresponent al mes d'agost del 
2014, i allà a on diu: "141,71 € el mes d'agost", ha de dir: "198,40 € el mes 
d'agost". 

 
Per tant s'ha d'aprovar la diferència entre l'import de 141,71 € aprovat per 
Decret de l'Alcaldia de 7 de maig de 2015, i l'import correcte de 198,40 €, 
resultant la quantitat de 56,69 €, IVA inclòs. 

 
Amb càrrec a la partida 2015 210 13300 22712 del vigent pressupost municipal.  
 
Tercer.- Ampliar la garantia definitiva per un import de 612,85€, que correspon al 
5% del preu total anual de l'ampliació, IVA exclòs. Amb el següent detall: 

 
-  Lavabos  públics  plaça  Pere  Calders:  12.256,99  €  anuals,  IVA  exclòs  (5%  
= 612,85 €). 

 
Quart.- 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. 

 
Cinquè.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària 
que se celebri. 
 
S'adopta  el  present  acord  en  consideració  a  l'informe  emès  per  la  cap  
de Sostenibilitat  i  Atenció  Ciutadana,  de  data  27  de  maig  de  2015  de  
2015  i  els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 21 i 27 de 
maig de 2015 i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  12  de  juny  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: 

 
-   Antiga   biblioteca   Salvador   Allende   (Serveis   Socials)   (Bloc   6):   Per   
evitar confusions  amb  la  nova  biblioteca  Salvador  Allende  de  l'Espai  
Marfà,  aquest espai passa a denominar-se "local carrer Montseny 76". 

 
- Local social de Taialà (Bloc 3): degut a que el local estarà d'obres del 3 de 
juny i fins al 19 de juny aproximadament, les hores de neteja de manteniment 
que es fan al local de Taialà, mentre durin les obres, es faran al Centre Cívic 
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Ter, ja que es traslladen a aquest centre les activitats que es realitzen 
normalment al Local social de Tailà. 

 
- Pàrquing de la plaça Pallol (Bloc 5): alta del servei a partir del dia 17 d'abril 
de 2015,  amb  5  hores  a  la  setmana  de  netejadora  amb  el  suport  d'una  
màquina netejadora,  a  realitzar  preferiblement  els  divendres  no  festius  en  
horari  diürn, amb un import mensual de 338,82 pel que fa a les hores de 
netejadora i 138,62 pel que fa a la màquina netejadora i 12 mesos de servei. 

 
La valoració del servei des del dia 17 d'abril al 30 de juny de 2015 (2 mesos i 
14 dies) seria de 55 hores de netejadora amb un import de nou-cents trenta 
euros amb  trenta-set  cèntims  (930,37  €),  dels  quals  768,90  €  corresponen  a  
la  base imposable  i  161,47  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  (4.482,69  €  anuals)  
(253,74  €  el mes d'abril). 
 
La valoració del servei des del dia 17 d'abril al 30 de juny de 2015 (2 mesos i 
14 dies), pel que fa a la màquina netejadora seria de tres-cents quaranta-un 
euros amb noranta-dos cèntims (341,92 €), dels quals 282,58 € corresponen 
a la base imposable i 59,34 € a l'IVA calculat al 21%. (1.663,41 € anuals) 
(64,69 € el mes d'abril). 

 
Les 55 hores de netejadora, que corresponen al període de 17 d'abril al 30 
de juny  de  2015,  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores  
corresponents  als quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  
-  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 

 
L'import de la màquina netejadora pel període 17 d'abril al 30 de juny de 
2015, que  és  de  341,92  €  amb  càrrec  a  la  partida  2015  414  92000  21203  
Gestió  i manteniment del pàrquing Pallol del pressupost municipal. 

 
-  Edifici  Beates  (Bloc  5):  ampliació  del  servei  ja  que  la  neteja  es  realitzava  
en dies  alterns  i  a  partir  del  dia  19  de  maig  de  2015  s'ha  de  realitzar  
diàriament. Amb el següent detall: 

 
EAIA (Serveis Socials): Ampliar 1,5 hores setmanals de netejadora, quedant 
el total d'hores en 7,5 hores setmanals, amb un import mensual de 101,48 € 
i 12 mesos de servei. La valoració del servei des del dia 19 de maig i fins el 
30 de juny de 2015 (1 mes i 13 dies) seria de cent cinquanta-dos euros amb 
vint-i-un cèntims (152,21 €), dels quals 125,79 € corresponen a la base 
imposable i 26,42 € a l'IVA calculat al 21%. (1.217,78 € anuals) (50,73 € el 
mes de maig). 

 
UMAT  (Urbanisme):  Ampliar  2  hores  setmanals  de  netejadora,  quedant  el  
total d'hores en 5 hores setmanals, amb un import mensual de 138,13 € i 12 
mesos de servei. La valoració del servei des del dia 19 de maig i fins el 30 
de juny de 2015  (1  mes  i  13  dies)  seria  de  dos-cents  cinc  euros  amb  
setanta-set  cèntims (205,77 €), dels quals 170,06 € corresponen a la base 
imposable i 35,71 € a l'IVA calculat al 21%. (1.657,53 € anuals) (67,64 € el mes 
de maig). 

 
Promoció de la Ciutat: Ampliar 2 hores setmanals de netejadora, quedant el 
total d'hores en 5 hores setmanals, amb un import mensual de 138,13 € i 12 
mesos de servei. La valoració del servei des del dia 19 de maig i fins el 30 
de juny de 2015  (1  mes  i  13  dies)  seria  de  dos-cents  cinc  euros  amb  
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setanta-set  cèntims (205,77 €), dels quals 170,06 € corresponen a la base 
imposable i 35,71 € a l'IVA calculat al 21%. (1.657,53 € anuals) (67,64 € el mes 
de maig). 

 
Amb  càrrec  la  partida  2015  414  92000  22700  Neteja  edifici  consistorial  
del pressupost municipal. 
 
-  Oficina  Municipal  d'Eduació  (antiga  agència  Gòmez)  (Bloc  1):  ampliació  
del servei, degut a l'increment d'ús amb la utilització d'espais per reunions de 
treball i atenció  a  famílies  en  el  procés  de  preinscripció,  amb  1  hora  
setmanal  de netejadora,  a  realitzar  preferiblement  els  dimarts  no  festius  en  
horari  diürn,  a partir del dia 3 de març de 2015, amb un import mensual de 
67,02 € i 12 mesos de servei. La valoració del servei des del dia 3 de març i 
fins el 30 de juny de 2015 (4 mesos, ja que el primer dimarts del mes de març 
va ser el dia 3) seria de dos-cents serixanta-vuit euros amb vuit cèntims 
(268,08 €), dels quals 221,55 € corresponen  a  la  base  imposable  i  46,53  €  
a  l'IVA  calculat  al  21%.  (804,21  € anuals). 

 
Amb  càrrec  a  la  partida  2015  500  32300  22700  Neteja  escoles  del  pressupost 
municipal. 

 
- Local Social de l'AV Eixample (Bloc 6): ampliació del servei amb la neteja 
dels vidres, amb 1 hora d'especialista per realitzar cada dos mesos, a partir 
del dia 1 de  juny  de  2015,  amb  un  import  mensual  de  8,79  €  i  12  mesos  de  
servei.  La valoració  del  servei  des  del  dia  1  al  30  de  juny  de  2015  (1  mes)  
seria  de  vuit euros amb setanta-nou cèntims (8,79 €), dels quals 7,26 € 
corresponen a la base imposable i 1,53 € a l'IVA calculat al 21% (105,42 € 
anuals). 

 
Amb  càrrec  a  la  partida  2015  510  23100  22700  Neteja  equipaments  serveis 
socials del pressupost municipal. 

 
-  WC  públics  de  la  plaça  Jurats:  aprovació  d'una  neteja  extra  els  dies  23  i  24 
d'abril  de  2015,  de  8  a  9  del  matí,  amb  motiu  de  l'activitat  "Club  Girona  - 
360FEST", amb un total de 2 hores de netejadora diürna, amb un import total 
de trenta-dos   euros   amb   noranta-nou   cèntims   (32,99   €),   dels   quals   
27,26   € corresponen  a  la  base  imposable  i  5,73  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  
Aquestes  2 hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents 
als quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  
març 2014 - juny 2014. 

 
 

- WC públics de la plaça Jurats: aprovació d'una neteja extra els dies 20 i 22 
de juny de 2015, de 8 a 9 del matí, amb motiu de la celebració el dia 21 de 
juny del Dia  Internacional  de  la  Música,  amb  un  total  de  2  hores  de  
netejadora  diürna, amb un import total de trenta-dos euros amb noranta-nou 
cèntims (32,99 €), dels quals 27,26 €  corresponen a la base imposable i 5,73 
€ a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 2 hores queden compensades amb la 
bossa d'hores corresponents als quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  -  febrer  2014  i  març  2014 - juny 2014. 
 
-  Escola  Cassià  Costal:  aprovació  d'una  neteja  extra  dels  lavabos  del  pati  
de l'escola el dia 27 d'abril de 2015, abans no s'iniciïn les classes a l'escola, 
amb motiu de la celebració el dia 26 d'abril de la 21a Mitja Marató "Ciutat de 
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Girona", la  19a  Cursa  Popular  "Ciutat  de  Girona"  i  la  10a  minicursa,  amb  un  
total  de  2 hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  total  de  trenta-dos  
euros  amb quaranta-tres  cèntims  (32,43  €),  dels  quals  26,80  €
 corresponen  a  la  base imposable   i   5,63   €   a   l'IVA   calculat   al   21%.   
Aquestes 2  hores  queden compensades amb la bossa d'hores corresponents 
als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i 
març 2014 - juny 2014. 
 

 
- Pis residència El Bòlit: aprovació d'una neteja extra el dia 20 de febrer de 
2015, amb un total de 2,50 hores de netejadora diürna, per un import total de 
quaranta- dos euros amb vint-i-nou cèntims (42,29 €), dels quals 34,95 €  
corresponen a la base  imposable  i  7,34  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  
2,50  hores  queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als 
quatrimestres 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  març  de  2015  (factura  2861135),  amb  1  
hora  de netejadora  diürna,  amb  un  import  total  setze  euros  amb  noranta-
dos  cèntims (16,92 €), dels quals 13,98 €   corresponen a la base imposable 
i 2,94 € a l'IVA calculat  al  21%.  Aquesta  1  hora  queda  compensada  amb  
la  bossa  d'hores corresponents  als  quatrimestres  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 d'abril de 2015 (factura 2873741), amb 3 hores de 
netejadora diürna, amb un import total de cinquanta euros amb vuitanta 
cèntims (50,80 €), dels quals 41,98 €   corresponen a la base imposable i 
8,82 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 3 hores queden compensades amb la 
bossa d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 

 
 

- Centre Cultural La Mercè: aprovació de neteges extraordinàries del 9 al 17 
de maig, amb motiu de la seixantena edició de l'exposició "Girona temps de 
flors", amb el següent detall: 

 
Dissabte 9 de maig, de 15 a 18 hores, neteja del claustre, l'auditori, el bar i els 
lavabos de la planta baixa, inclòs el de minusvàlids. 

 
Diumenge 10 de maig, de 6 a 9 hores, neteja del claustre, el bar, els lavabos de 
la planta baixa, inclòs el de minusvàlids, passadís d'exposicions del primer pis i 
lavabos del primer pis. 

 
Dissabte 16 de maig, de 15 a 18 hores, neteja del claustre, sala polivalent, bar i 
lavabos de la planta baixa, inclòs el de minusvàlids. 
 
Diumenge 17 de maig, de 6 a 9 hores, neteja del claustre, el bar, els lavabos de 
la planta baixa, inclòs els de minusvàlids, passadís d'exposicions del primer pis i 
lavabos del primer pis. 

 
Amb un total de 6 hores de netejadora diürna i 6 hores de netejadora festiva, per 
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un  import  total  de  dos-cents  seixanta-dos  euros  amb  vuitanta-nou  cèntims 
(262,89 €), dels quals 217,26 corresponen a la base imposable i 45,63€ a l'IVA 
calculat al 21%. 

 
Les  6  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  de  cent  un  euros  
amb cinquanta  cèntims  (101,50  €),  dels  quals  83,88  €  corresponen  a  
la  base imposable  i  17,62  €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%,  queden  
compensades  amb  la bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  
2013  -  octubre  2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 

 
Les 6 hores de netejadora festiva, amb un import de cent seixanta-un euros 
amb trenta-nou  cèntims  (161,39  €),  dels  quals  133,38  €  corresponen  a  
la  base imposable  i  28,01  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Amb  càrrec  a  la  partida  
2015  124 33360 22700 Neteja EMA del pressupost municipal. 

 
 

- CREC Sant Daniel: aprovació d'una neteja extra el dilluns 4 de maig al 
matí, amb motiu d'unes obres realitzades que han embrutit l'espai i els tatamis, 
amb un total de 4 hores de netejadora diürna, amb un import total de seixanta-
cinc euros amb  noranta-set  cèntims  (65,97  €),  dels  quals  54,52  €  
corresponen  a  la  base imposable   i   11,45   €   a   l'IVA   calculat   al   21%.   
Aquestes   4  hores  queden compensades amb la bossa d'hores corresponents 
als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i 
març 2014 - juny 2014. 

 
 

- Beates (Promoció de la ciutat): aprovació d'una segona neteja extra a l'arxiu i 
magatzem, com a conseqüència de les reparacions efectuades en la caldera i en 
la  xemeneia  d'aquesta,  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  a  un  
21%.  
 
Aquestes 2 hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents 
als quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  
març 2014 - juny 2014. 

 
 

-  Casa  Pastors:  aprovació  d'una  neteja  addicional  dels  lavabos  de  la  
Casa Pastors els dies 16 i 17 de maig de 2015, degut a l'increment de 
l'afluència de públic amb l'activitat Girona Temps de Flors, amb un total 
d'una hora diària de netejadora. Per tant 1 hora de netejadora diürna i 1 
hora de netejadora festiva, amb un import total de quaranta-tres euros amb 
vuitanta-un cèntims (43,81 €), dels quals 36,21 € corresponen a la base 
imposable i 7,60 € a l'IVA calculat a un 21%. 

 
La 1 hora de netejadora diürna, amb un import de setze euros amb noranta-
dos cèntims (16,92 €), dels quals 13,98 € corresponen a la base imposable i 
2,94 € a l'IVA   calculat   a   un   21%,   queden   compensades   amb   la   
bossa   d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 

 
La 1 hora de netejadora festiva, amb un import de vint-i-sis euros amb 
noranta cèntims (26,90 €), dels quals 22,23 € corresponen a la base imposable 
i 4,67 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2015 122 33342 
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22611 Col·lecció i exposicions MAMC del pressupost municipal. 
 
- Pavelló Municipal Palau 2: aprovació d'una neteja extra de repàs el diumenge 
31 de maig de 11 a 20 hores, amb motiu del campionat de Catalunya 
d'Hoquei Patins,  amb  un  total  de  9  hores  de  netejadora  festiva,  amb  un  
import  total  de dos-cents  trenta-un  euros  amb  setanta-quatre  cèntims  
(231,74  €),  dels  quals 191,52 € corresponen a la base imposable i 40,22 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec  a  la  partida  2015  501  34200  22700  
Neteja  equipaments  Esports  del pressupost municipal. 

 
 
- Centre Cívic de Sant Narcís: aprovació d'una neteja de reforç a tot el 
centre, sobretot en la planta baixa i camerinos, amb 3 hores de neteja el 
dissabte 6 de juny i  3 hores de neteja el diumenge 7 de juny, degut a la 
celebració de la Festa Major  del  barri,  amb  un  total  de  3  hores  de  
netejadora  diürna  i  3  hores  de netejadora festiva, amb un import total de 
cent vint-i-set euros amb quaranta-dos cèntims (127,42 €), dels quals 105,30 € 
corresponen a la base imposable i 22,12 € a l'IVA calculat a un 21%. 

 
Les  3  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  de  quaranta-nou  euros  amb 
dinou cèntims (49,19 €), dels quals 40,65 € corresponen a la base imposable i 
8,54  €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%,  queden  compensades  amb  la  bossa  
d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014. 

 
Les 3 hores de netejadora festiva, amb un import de setanta-vuit euros amb vint- 
i-tres cèntims (78,23 €), dels quals 64,65 € corresponen a la base imposable i 
13,58 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2015 510 23100 22700 
Neteja equipaments serveis socials del pressupost municipal. 

 
 

-  Casa  Pastors:  aprovar  l'adquisició  de  material  higiènic  extra  demanat  
abans que  comencés  el  servei  de  manteniment  (factura  2775651),  per  un  
import  de quaranta-nou  euros  amb  setanta-vuit  cèntims  (49,78  €),  dels  
quals  41,14  € corresponen a la base imposable i 8,64 € a l'IVA calculat al 
21%. Amb càrrec a la partida  2015  122  33342  22611  Col·lecció  i  
exposicions  mamic  del  pressupost municipal.  D'acord  amb  el  previst  a  
l'article  111  del  TRLCSP  en  relació  amb l'article 138.3 del TRLCSP. 

 
 

-  Biblioteca  Just  M.  Casero:  aprovar  l'adquisició  d'un  dispensador  de  sabó  
de mans  per  al  lavabo  d'ús  públic,  per  un  import  de  divuit  euros  amb  
setanta-sis cèntims (18,76 €), dels quals 15,50 € corresponen a la base 
imposable i 3,26 € a l'IVA   calculat   al   21%.   Amb   càrrec   a   la   partida   
2015 121 33210  21201 Manteniment equipaments biblioteques del pressupost 
municipal. D'acord amb el previst a l'article 111 del TRLCSP en relació amb 
l'article 138.3 del TRLCSP. 

 
 

-  Centre  Cívic  Ter:  aprovar  l'adquisició  de  vint-i-quatre  unitats  de  bobines  de 
paper  eixugamans,  pels  tallers  de  manualitats  i  de  cuina,  per  un  import  de 
noranta-sis   euros   amb   vuitanta   cèntims   (96,80   €),   dels   quals   80,00   € 
corresponen a la base imposable i 16,80 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a 
la partida 2015 513 92400 22700 Neteja centres cívics del pressupost 
municipal. D'acord amb el previst a l'article 111 del TRLCSP en relació amb 
l'article 138.3 del TRLCSP. 
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Segon.-   Establir   que   de   les   2.160,23   hores   disponibles   corresponents   als 
quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 
2014  -  juny  2014,  han  quedat  compensades  83,50  hores,  quedant  encara  una 
bossa d'hores de 2.076,73 hores, amb el següent detall: 
 
- 55 hores del parquing de la plaça del Pallol. 
- 2 hores wc plaça Jurats abril 2015. 
- 2 hores wc plaça Jurats juny 2015. 
- 2 hores lavabos pati escola Cassià Costal. 
- 2,50 hores pis residència del Bòlit. 
- 1 hora casaments març de 2015. 
- 3 hores casaments abril de 2015. 
- 6 hores Centre Cultural La Mercè exposició de flors. 
- 4 hores CREC Sant Daniel. 
- 2 hores Beates Promoció de la Ciutat. 
- 1 hora Casa Pastors 
- 3 hores CC Sant Narcís 
 
Tercer.- Ampliar al garantia definitiva per un import de 434,10 €, que correspon al 
5% del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs 

 
El detall de les ampliacions seria com segueix: 

 
- Alta parquing plaça del Pallol: 3.704,70 € anuals, IVA exclòs (5% = 185,23 €) 
-  Alta  parquing  plaça  del  Pallol  màquina  netejadora:  1.374,72  €  anuals,  IVA 
exclòs (5% = 68,74 €) 
- Ampliació Beates EAIA - Serveis Socials: 1.006,43 € anuals, IVA exclòs (5% = 
50,32 €) 
-  Ampliació  Beates  UMAT  -  Urbanisme:  1.369,86  €  anuals,  IVA  exclòs  (5%  = 
68,49 €) 
- Ampliació Beates Promoció de la Ciutat: 1.369,86 € anuals, IVA exclòs (5% = 
68,49 €) 
- Ampliació Oficina Municipal d'Educació (agència Gómez): 664,64 € anuals, IVA 
exclòs (5% = 33,23 €) 
- Ampliació AV Eixample: 87,12 € anuals, IVA exclòs (5% = 4,36 €) 

 
Com  sigui  que  segons  s'estableix  en  el  punt  cinquè  del  decret  de  l'Alcaldia  
de data 7 de maig de 2015, "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". 

 
Per tant, l'import a dipositar corresponent a l'ampliació de la garantia definitiva 
és de 434,10 €, que correspon al 5% del preu total anual de les ampliacions 
(478,86 €), menys l'import a compensar de les anteriors reduccions (44,76 €). 

 
 

Quart.- 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. 

 
 

Cinquè.- Del present decret s'en donarà compte a la propera sessió plenària 
que se celebri. 
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S'adopta el present acord en consideració als informes emesos per l'Espai 
Marfà, de dates 13 d'abril i 27 de maig de 2015, pel Bòlit, Centre d'Art 
Contemporani, de data 21 d'abril de 2015, pel Gerent - cap de l'Alcaldia, de 
dates 22 d'abril i 18 de maig de 2015, pels serveis de Cultura, de dates 27 
d'abril i 12 i 15 de maig de 2015, per la secció de Biblioteques, de dates 8 i 
27 de maig de 2015, el Centre Cívic Ter, de dates 8 i 29 de maig de 2015, 
dels serveis Administratius i Registre, de  dates  13  de  maig  i  3  de  juny  de  
2015,  el  servei  d'Educació,  de  data  18  de maig de 2015, de la unitat 
d'Associacions, participació i Voluntariat, de dates 30 d'abril i 28 de maig de 
2015, d'Ocupació, Empresa i Turisme, de data 14 de maig de  2015,  del  
servei  d'Esports,  de  dates  15  d'abril  i  19  de  maig  de  2015,  del Centre 
Cívic Sant Narcís, de data 29 de maig de 2015, i els informes emesos per 
"Cias Com 2000, S.L.", de dates 10, 15, 27 i 28 d'abril, 4, 11, 12, 13, 15, 18, 25 
i 28 de maig de 2015, i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

 
Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2015 relatiu a esmena del 
Decret d'Alcaldia  de  data  10  de  juliol  de  2015  de  nomenament  de  la  
Sra.  Sònia Cebrián Torres. 

Esmenar el decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2015 de nomenament de 
la Sra. Sònia Cebrián Torres amb NIF 40334603D en el sentit que el lloc de 
treball d'assessora del grup municipal de CIU és assimilable al grup B, nivell 
de CD 21, tècnica de grau mitjà, amb una dedicació de 37,5 hores i una 
retribució mensual de 1.799,78 €. 

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

 
Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2015 relatiu a esmena del 
Decret d'Alcaldia  de  data  10  de  juliol  de  2015  de  nomenament  del  Sr.  
Carles Ferreira Torres. 

Esmenar el decret d'alcaldia de data 10 de juliol de 2015 de nomenament del 
Sr. Carles  Ferreira  Torres  amb  NIF  41555417Y  en  el  sentit  que  el  lloc  de  
treball d'assessor del grup municipal d'ERC és assimilable al grup B, nivell 
de CD 21, tècnic de grau mitjà, amb una dedicació de 37,5 hores i una 
retribució mensual de 1.799,78 €. 

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

 
Decret de l'Alcaldia de data 16 de juliol de 2015 relatiu a nomenament de 
la Sra. Maria Padres Angelats, personal eventual 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  
senyora Maria  Padrés  Angelats  amb  NIF  41548369L,  assessora  del  grup  
municipal  de C's,  assimilable  al  grup  D  (Nivell  CD  16)  auxiliar  
administrativa,  amb  una dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  
mensual  de  1.305,27  €  ,  amb efectes del dia 14 de juliol de 2015. 

 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  
DOG,  i  es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 
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Decret  de  l'Alcaldia  de  data  31  de  juliol  de  2015  relatiu  a  l'aprovació  
dels preus  contradictoris  números  29,  35,  42  i  del  44  al  56  i  59  al  78,  
i  del pressupost   final   de   les   obres   d'urbanització   del   carrer   Bisbe   
Sivilla (Subfase 1 de la fase 3 de restitució de l'àmbit afectat per les obres 
del TAV a la zona de la Plaça d'Europa/Parc Central). 

Primer.- APROVAR els preus contradictoris 29, 35, 42 i del 44 al 56 i 59 al 
78, corresponents a les obres d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla (Subfase 
1 de la fase 3 de restitució de l'àmbit afectat per les obres del TAV a la zona 
de la Plaça d'Europa/Parc  Central),  informats  favorablement  per  l'arquitecte  
municipal,  el senyor Carles Lloret Nadal, i que consisteixen en els següents: 

 
ENOU0029 Punt de llum format per: columna tronco-cònica galvanitzada, de 
4.5 m  d'alçada.  Doble  lluminària  situada  a  4,5  m  d'alçada,  tipus  "Town":  
1.097,26 €/Ut. 
 
ENOU0035   Excavació   de   clot   de   plantació   de   dimensions   1x1x1m   
amb retroexcavadora  i  càrrega  de  les  terres  sobrants  mecànica  sobre  
camió,  en  un pendent inferior a 25%: 93,01 €/Ut. 

 
ENOU0042 Pilona de granit "gris quintana" format 60x50 de diàmetre amb 
caixa de 5x5 en part inferior: 211,98 €/Ut. 

 
ENOU0044  Desmuntatge  de  pals  de  fusta  amb  biga  IPN,  inclou  tall  de  la  
biga metàl·lica: 254,50 €/Ut. 

 
ENOU0045 Instal·lació del sistema de recirculació d'aigua i cloració de la font 
del Parc Central. Segons pressupost nº 2013/A/91 del Servei Municipal 
d'abastament d'aigua potable d'Aigües de Girona: 35.086,21 €/Pa. 

 
ENOU0046  Lloguer  d'il·luminació  provisional  d'obra,  amb  torre  d'il·luminació  de 
focus,  que  permet  realitzar  treballs  en  llocs  on  l'il·luminació  és  insuficient: 
13.815,47 €/Pa. 

 
ENOU0047  Protecció  d'arbrat  existent  mitjançant  la  col·locació  de  taulons  
de fusta en tot el perímetre: 37,68 €/ Ut. 

 
ENOU0048 Destoconatge de soques existents previs a l'inici de les obres (cànon 
inclòs): 91,33 €/Ut. 

 
ENOU0049 Subministrament i col·locació de columna IGUAZU 10m JOVIR, amb 
UPN per a connectar i tractament anti-orins: 2.784,38 €/Ut. 

 
ENOU0050 Subministrament i muntatge de lluminària TOP 404/Q 250W VSAP 
de la marca CARANDINI: 790,84 €/Ut. 

 
ENOU0051 Subministrament i muntatge de projecte NEOS LED 1 de 24 leds 
de la marca Socelec: 2.295,27 €/Ut. 

 
ENOU0052  Conductor  de  coure  de  designació  UNE  RV-K  0,6/1  kV,  de  
secció 3x16mm2, col·locat en tub: 11,80 €/Ml. 

 



 

  16

ENOU0053   Nou   replanteig   de   les   instal·lacions   per   ubicar   el   prisma   
de telecomunicacions. No existeix prisma per a telecomunicacions en el 
projecte de Bisbe Sivilla. S'afegeix a petició de la Direcció d'Obra de 
l'Ajuntament de Girona: 
951,83 €/Ut. 

 
ENOU0054 Prisma de canalització per a instal·lacions de mitja tensió format 
per 3 tubs de diàmetre 160mm de pvc i dau de recobriment de 70x110cm de 
formigó hm-20/b/20/i: 75,25 €/Ml. 

 
ENOU0055  Subministrament  i  col·locació  de  paviment  de  peces  de  
formigó, model llosa Vulcano o equivalent, de forma rectangular de 40x20 
cm i 8 cm de gruix, colors elegir per la direcció facultativa. Col·locat a 
trencajunts sobre llit de sorra de 4 cm, ull de perdius 2-5 mm. i reblert de 
junts amb sorra fina. Inclou la part  proporcional  de  substitució  del  paviment  
descrit  per  panot  estriat  per  a vorera gris acabat estriat per invidents de 
30x30x2,5 cm, classe 1ª o panot gris acabat tipus botonera per invidents de 
30x30x2,5 cm, classe 1ª segons directrius del departament d'urbanisme i 
vialitat municipals, per l'adequació a la normativa d'accessibilitat vigent: 25,93 
€/M2. 

 
ENOU0056  Implantació  d'equip  d'estès  i  compactació  d'aglomerat:  5.433,10 
€/Pa. 
 
ENOU0059 Tanca de rodó de fusta de pi tornejada i tractada: 60 €/Ml. 
 
ENOU0060  Escatat  i  polit  de  les  escultes  metàl·liques  en  forma  de  
"rana", aplicació d'una capa d'imprimació epoxi, i dues capes d'esmalt 
antioxidant efecte "forja" en tota la superfície.      Inclou el subministrament, 
manipulació i posicionament de l'escultura. Totalment acabada: 2.891,54 €/Ut. 

 
ENOU0061  Formació  de  la  base  del  parquímetre  de  la  zona  blava  de  Bisbe 
Sivilla. Inclou el formigonat de la base i el remat del paviment adjacent: 
708,84 €/Ut. ENOU0062 Trasllat de contenidors a Sta Eugènia, per a la formació 
de la part de vorera davant de l'Estació d'Olot. A petició de l'Ajuntament, el 
trasllat el realitza la UTE: 647,54 €/Ut. 

 
ENOU0063  Peu  de  formigó  per  mobiliari  sobre  grava-sauló.  Inclou  
l'execució  i col·locació de peanes de formigó per a l'ancoratge de mobiliari 
urbà en zona de grava-sauló: 37,45 €/Ut. 

 
ENOU0064 Retirada de la cartelleria informativa i del tancament d'obra instal·la  
al tall del carrer Bernat Boades, com a conseqüència de l'execució del Colector 
de la urbanització Bisbe Sivilla: 10.330,93 €/Pa. 

 
ENOU0065 Instal·lació del tancament de l'obra de les fases 3a i 4a del projecte 
d'urbanització Bisbe Sivilla: 7.435,68 €/Pa. 

 
ENOU0066  Instal·lació  del  tancament  per  a  l'execució  de  l'entroncament  de 
l'Estació d'Olot amb Santa Eugènia: 11.497,50 €/Pa. 

 
ENOU0067  Instal·lació  del  tancament  per  a  la  demolició  i  nova  execució  de  la 
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vorera de la fase 4 del Projecte d'Urbanització de Bisbe Sivilla: 10.273,87 €/Pa. 
 

ENOU0068 Retirada de la cartelleria informativa i del tancament d'obra, instal·lat 
al carrer Bisbe Sivilla. Fase 2a-2b. Inclou obertura de la mateixa: 6.372,59 €/Pa. 

 
ENOU0069 Obertura de la zona de jocs infantils i de la font de la urbanització 
Bisbe Sivilla. Inclòs retranqueig de la tanca d'obra: 4.302,64 €/Pa. 

 
ENOU0070  Realització  desviament  de  trànsit  i  vianants  per  a  l'execució  de  la 
Plaça Joan Brossa (29.09.14): 36.639,78 €/Pa. 

 
ENOU0071Subsolament  i  fresat  del  terreny,  inclòs  despedregat  amb  
mitjans manuals: 2,04 €/M2. 

 
ENOU0072 Pasarela peatonal en el pas de Bisbe Sivilla-Estació. Per mantenir el 
pas obert es col·locarà una pasarela metàl·lica sobre la rasa excavada: 4.825,36 
€/Ut. 

 
ENOU0073 Prisma de canalització per a instal·lacions de mitja tensió format 
per 8  tubs  de  diàmetre  160  mm  de  pvc  i  dau  de  recobriment  de  70x150  
cm  de formigó hm-20/b/20/i: 200,69 €/Ml. 

 
ENOU0074 Senyalització de la xarxa soterrada de mitja tensió amb una peça de 
xapa d'acer de g=3mm, col·locada sobre llit de sorra dins de la rasa: 2,46 €/Kg. 

 
ENOU0075 Arrencar palometa o poste petit: 63,24 €/Ut. 

 
ENOU0076  Arrencar  cable  de  baixa  tensió  de  3x50+50  mm2  per  punt  de 
recolzament: 2,79 €/Ml. 

 
ENOU0077 Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçària, inclòs 
base de formigó i desconnexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i 
mecànics, càrrega  de  runes  i  materials  i  transport  a  abocador  autoritzat  
o  magatzem municipal: 66,17 €/Ut. 

 
ENOU0078 Reconstrucció d'aplacats de façanes i/o entrades de les edificacions 
existents, amb materials idèntics als existents, en cas de ser necessari: 224,56 
€/Ut. 

 
L'aprovació d'aquests preus, i els 40 ja aprovats, i el descompte de les 
partides que,  com  a  conseqüència  d'aquells  no  s'executen,  comporta  un  
increment  del cost  de  l'obra,  una  vegada  aplicada  la  baixa  de  licitació,  de  
138.246,82  €,  IVA inclòs, la  qual  cosa  implica  un  augment  del  8,2785  %  
respecte  el  pressupost adjudicat. 

 
Segon.-  L'aprovació  dels  preus  contradictoris  referits  al  punt  primer  i  dels  
ja aprovats,  combinat  amb  el  descompte  de  les  partides  no  executades  i  
de  les modificacions d'amidaments que s'hi han produït, descomptant també el 
valor de les   millores   acceptades   per   l'adjduicatari   però   que   no   s'han   
executat,   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 cent vint-i-set  mil  tres-cents  vuitanta-un  euros  amb  onze  
cèntims  (127.381,11  €),  dels quals  105.273,65  €  corresponen  a  la  base  
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imposable  i  22.107,46  €  a  l'IVA calculat al 21%, la qual cosa suposa un 
increment total del   7,6279 % respecte l'import d'adjudicació. 

 
Amb càrrec a la partida 2015 300 15310 60995 del Pressupost Municipal: Carrer 
Bisbe Sivilla. 

 
Tercer.-  APROVAR  el  pressupost  final  de  les  obres  d'urbanització  del  
carrer Bisbe Sivilla (Subfase 1 de la fase 3 de restitució de l'àmbit afectat per 
les obres del TAV a la zona de la Plaça d'Europa/Parc Central), que resulta de 
l'aplicació, a l'obra adjudicada, de tots els preus contradictoris, del descompte 
de les partides no  executades  i  de  les  modificacions  d'amidaments  que  
s'hi  han  produït,  i descomptant també el valor de les millores acceptades per 
l’adjudicatari però que no s'han executat, pel preu de dos milions vuit-cents 
trenta mil quatre-cents vint-i-sis  euros  amb  cinc  cèntims  (2.830.426,05  €),  
dels  quals  2.339.195,08  € corresponen a la base imposable i 491.230,97 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

 
L'import  del  pressupost  final  d'obres,  un  cop  aplicada  la  baixa  de  
licitació, representa la quantitat d'un milió set-cents noranta-set mil tres-cents 
vint euros amb  cinquanta-quatre  cèntims  (1.797.320,54  €),  dels  quals  
1.485.388,88 € corresponen a la base imposable i 311.931,66 € a l'IVA calculat 
al 21%. 

 
Quart.- Donar compte del decret de l'Alcaldia al Ple de l'Ajuntament. 

 
Decret de l'Alcaldia de data 4 d'agost de 2015 relatiu a nomenament de 
la senyora Cristina Lopez Gonzalez, personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la 
senyora Cristina Lopez González amb NIF 40338053D, assessora del grup 
municipal del PSC,  assimilable  al  grup  B  (Nivell  CD  21)  tècnica  de  grau  
mig, amb una dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució íntegra 
mensual de 1.799,78 € , amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 

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

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

 
 
Decret de l'Alcaldia de data 4 d'agost de 2015 relatiu a nomenament de 
la senyora Ana Rodriguez Acosta, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  
senyora Ana  Rodriguez  Acosta  amb  NIF  77621271C,  assessora  del  grup  
municipal  del PSC,  assimilable  al  grup  D  (Nivell  CD  16)  auxiliar  
administratiu,  amb  una dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  
mensual  de  1.305,27  €  , amb efectes del dia 31 de juliol de 2015. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, s'efectuarà  la  publicació  de  la  present  resolució  en  el  BOP  i  en  
DOGC,  i  es publicarà en el tauler d'anuncis de la corporació. 

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

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  24  d'agost  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: 

 
- Centre Obert Güell (Bloc 3): ampliació del servei a partir del dia 1 de juliol 
de 2015, amb la incorporació del mes de juliol a la neteja de manteniment, 
degut a que durant el mes de juliol es realitza un casal d'estiu en aquest 
espai, passant de 9,5 mesos de servei a 10,5 mesos de servei. S'haurà de 
realitzar el mateix servei que la resta dels mesos de l'any, és a dir, una hora 
diària de netejadora de dilluns a divendres i 1,5 hores d'especialista al mes, fent 
un total d'hores pel mes de juliol de 23 hores de netejadora i 1,5 hora 
d'especialista, amb un import de quatre-cents   euros   amb   vint-i-cinc   cèntims   
(403,25),   dels   quals   333,27   € corresponen  a  la  base  imposable  i  69,98  €  
a  l'IVA  calculat  al  21%.  (403,25  € anuals d'ampliació) 

 
Amb  càrrec  a  la  partida  2015  510  23100  22700  Neteja  equipaments  
serveis socials del pressupost municipal. 

 
 Casal  Gent  Gran  Santa  Eugènia  (Bloc  3):  ampliació  del  servei,  degut  a  
les obres d'ampliació a la planta baixa (aproximadament 50 m2), amb 0,25 
hores al dia  de  netejadora  diürna,  de  dilluns  a  divendres  i  1  hora  
d'especialista  al  mes, degut  a  la  instal·lació  de  parets  divisòries  
prefabricades  de  vidre  en  la  part ampliada, a partir del dia 15 de juny de 
2015, amb un import mensual de 102,15 €. La valoració del servei des del 
dia 15 de juny de 2015 i fins el 30 de juny de 2016 (12 mesos i 16 dies) 
seria de mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb vint-i- vuit cèntims (1.288,28 
€), dels quals 1.064,69 € corresponen a la base imposable i 223,59 € a l'IVA 
calculat al 21%. (1.225,75 € anuals) (62,53 € el mes de juny). 

 
Amb  càrrec  a  la  partida  2015  510  23100  22700  Neteja  equipaments  
serveis socials del pressupost municipal. 

 
 

- Traspàs d'hores de neteja als centres escolars (Bloc 1) a partir del dia 1 de 
juliol de 2015: 

 
1. Es passa una hora diària de neteja de l'EB EL TREN a l'EB BALDUFA. 
Aquest fet també modifica les hores de neteja a fons d'estiu: EB EL TREN 
passa de 65 hores a 57 hores i l'EB BALDUFA passa de 83 hores a 90 
hores. Per tant, l'EB EL TREN facturarà 2.853,66 € menys anuals i l'EB 
BALDUFA facturarà 2.840,26 € més anuals. 

 
2.  Es  passa  una  hora  diària  de  neteja  de  l'escola  SANTA  EUGÈNIA  a  
l'escola DOMENY. Aquest fet també modifica les hores de neteja a fons 
d'estiu: escola SANTA EUGÈNIA passa de 133 hores a 123 hores i l'escola 
DOMENY passa de 220 hores a 241 hores. Per tant l'escola SANTA 
EUGÈNIA facturarà 2.880,45 € menys anuals. 
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3.  Es  passa  una  hora  diària  de  neteja  de  l'escola  VILA  ROJA  a  
l'escola DOMENY. Aquest fet també modifica les hores de neteja a fons 
d'estiu: escola VILA  ROJA  passa  de  92  hores  a  82  hores  i  l'escola  
DOMENY  passa  de  220 hores  a  241  hores.  Per  tant  l'escola  VILA  ROJA  
facturarà  2.880,45 € menys anuals. 

 
4. Finalment l'escola DOMENY facturarà 5.774,29 € més anuals. 

Amb els següents imports a partir de l'1 de juliol de 2015: 

EB EL TREN: 2.596,64 € mensuals ( 31.159,70 € anuals) 
EB BALDUFA: 3.595,38 € mensuals (43.144,53 € anuals) 
ESCOLA SANTA EUGÈNIA: 3.889,35 € mensuals (46.672,15 € anuals) 
ESCOLA VILA ROJA: 2.726,21 € mensuals (32.714,56 € anuals) 
ESCOLA DOMENY: 7.193,28 € mensuals (86.319,33 € anuals) 

 
-  Servei  Municipal  d'Ocupació  (ampliació  corresponent  al  Centre  de  Formació 
d'Adults):  reducció  del  servei  de  neteja,  i  passar  de  12  mesos  de  servei  a  
10 mesos de servei, ja que el juliol i l'agost no s'utilitzen els espais ja que no 
hi ha curs escolar, a partir de 1 de juliol de 2015. L'import anual a donar de 
baixa és de nou-cents  nou  euros  amb  vint-i-tres  cèntims  (909,23  €),  dels  
quals  751,43  € corresponen  a  la  base  imposable  i  157,80  €  a  l'IVA  
calculat  al  21%.  L'import anual per 12 mesos de servei era de 5.243,90, i 
amb aquesta reducció quedaria per  un  import  de  anual  de  4.334,67  €,  IVA  
inclòs,  quedant,  per  tant,  l'import mensual a partir de 1 de juliol de 2015 en 
361,22 € mensuals. 

 
 

- Vestidors zona esportiva de la Devesa: ampliació del servei del dia 12 de 
juny i fins al 13 de setembre (periode d'obertura de les piscines d'estiu) amb 
45 hores setmanals de netejadora diürna, que sumades a les 14 hores 
setmanals que ja té assignades fan un total de 59 hores, distribuïdes de la 
següent manera: 
De dilluns a divendres: 4 hores al matí, 3 hores al migdia i 2 hores a la tarda 
Dissabtes, diumenges i festius: 4 hores al matí i 3 hores a la tarda. 
Les hores ampliades per cobrir el període són un total de 598 hores, de les quals 
448  són  en  dies  laborables,  60  en  dissabtes  i  90  en  diumenges  i  festius.  
La valoració del servei per l'esmentat període és de deu mil cinc-cents 
quaranta-set euros amb noranta-sis cèntims (10.547,96€), dels quals 8.717,32 
€ corresponen a la base imposable i 1.830,64 € a l'IVA calculat al 21%. Les 
508 hores (448 de dies  laborables  i  60  de  dissabtes  queden  compensades  
amb  la  bossa  d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  
2013,  novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. Les 90 hores en diumenges i festius amb un import de dos mil 
tres-cents disset euros amb trenta- nou cèntims (2.317,39 €), dels quals 
1.915,20 € corresponen a la base imposable i 402,19 € a l'IVA calculat a un 
21%. Amb el següent detall: 
 
20 hores festives el mes de juny amb un import de 514,98 €, IVA inclòs. 
25 hores festives el mes de juliol amb un import de 643,72 €, IVA inclòs. 
30 hores festives el mes d'agost amb un import de 772,46 €, IVA inclòs. 
15 hores festives el mes de setembre amb un import de 386,23 €, IVA inclòs. 
Amb càrrec a la partida 2015 501 34200 22700 Neteja equipaments esports del 
vigent pressupost municipal. 
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-  Casals  d'estiu  a  les  escoles  bressol  municipals:  aprovació  de  763,50  
hores realitzades  el  mes  de  juliol  a  les  diferents  escoles  bressol  de  
l'Ajuntament  de Girona, amb un import de dotze mil tres-cents setanta-nou 
euros amb trenta-nou cèntims (12.379,39 €), dels quals 10.230,90 € 
corresponen a la base imposable i 2.148,49  €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%.  Les  
763,50  hores  queden  compensades amb la bossa d'hores corresponents als 
quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 
2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 
 

 
-  Casal  d'estiu  a  les  escoles:  aprovació  de  702  hores,  corresponents  a  
la diferència  entre  les  hores  previstes  a  l'annex  2.B  del  Plec  de  
prescripcions tècniques  que  en  disposarà  l’Àrea  d'Educació  (1.600  hores)  
i  les  realment realitzades  (2.302  hores)  realitzades  durant  l'estiu  (39  hores  
al  mes  de  juny, 2.105,50 hores al mes de juliol i 157 hores al mes d'agost), 
per un import d'onze mil  tres-cents  vuitanta-set  euros  amb  vint  cèntims  
(11.387,20  €),  dels  quals 9.410,91  €  corresponen  a  la  base  imposable  i  
1.976,29  €  a  l'IVA  calculat  a  un 21%. Les 702 hores queden compensades 
amb la bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 
2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. 

 
 

- Pis residència el Bòlit: Modificació de l'encàrrec de neteja aprovat per Decret 
de l'Alcaldia  de  data  7  de  maig  de  2015,  en  el  sentit  que  la  neteja  de  2,5  
hores prevista pel dia 26 de juny de 2015 es dona de baixa, degut a la 
variació de la data   d'estada   dels   artistes.   Vist   que   aquestes   2,5   hores   
havien quedat compensades amb la bossa d'hores corresponents als 
quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 
2014 - juny 2014, s'han de tornar a la bossa d'hores vigent. 

 
 

-  Casa  Pastors:  Modificació  de  l'encàrrec  de  neteja  aprovat  per  Decret  
de l'Alcaldia de data 7 de maig de 2015, inicialment previst pel període de 28 
d'abril i fins  el  13  de  setembre  de  2015,  en  el  sentit  que  la  neteja  es  va  
suspendre  a partir  del  dia  24  d'agost  de  2015.  Durant  el  període  de  24  
d'agost  al  13  de setembre de 2015 es deixen de fer 15,50 hores de 
netejadora diürna, 3 hores de netejadora festiva i 4 hores d'especialista. 

 
Pel  que  fa  a  les  15,50  hores  de  netejadora  diürna,  que  havien quedat 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 
2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014, 
s'han de tornar a la bossa d'hores vigent. 

 
Pel que fa a les 3 hores de netejadora festiva l'import s'ha de reduir en 
vuitanta euros amb seixanta-nou cèntims (80,69 €), dels quals 66,69 € 
corresponen a la base imposable i 14,00 € a l'IVA calculat al 21%. 

 
Pel  que  fa  a  les  4  hores  d'especialista  l'import  s'ha  de  reduir  en  setanta-
dos euros  amb  dotze  cèntims  (72,12  €),  dels  quals  59,60  €  corresponen  a  
la  base imposable i 12,52 € a l'IVA calculat al 21%. 

 
Tenint en compte que les hores de netejadora diürna són amb càrrec a la bossa 
d'hores la facturació quedaria com segueix: 



 

  22

 
Agost:  193,12  €  (159,60  €  de  base  +  33,52  d'IVA),  en  comptes  dels  220,07  € 
amb  IVA, aprovats  per  Decret  de  l'Alcaldia  de  7  de  maig  del  2015.  En 
conseqüència cal donar de baixa la quantitat de 26,95 €, Iva inclòs ( dels 
quals 22,27 € es corresponen amb la base i 4,68 amb l'IVA). 
Setembre: no hi ha servei. Donar de baixa els 125,86 € amb IVA inclòs aprovats 
per Decret de l'Alcaldia de 7 de maig del 2015. 

 
Els imports es donaran de baixa de la partida 2015 122 33342 22611 Col·lecció 
i exposicions MAMC del pressupost municipal. 

 
- Centre Cultural La Mercè: aprovació de neteges extraordinàries el mes de juny, 
amb el següent detall: 

 
Dissabte 6 de juny (festival de música en família Festivalot): 4 hores abans de les 
8 a.m. + 3 hores al migdia + 4 hores al vespre. 
 
Diumenge 7 de juny (festival de música en família Festivalot): 3 hores al migdia + 
3 hores al vespre. 
 
Diumenge 28 de juny (Concerto Italiano & Rinardo Alessandrini): 3 hores abans 
de les 9 a.m. 

 
Per  cobrir  el  servei  es  necessiten  11  hores  de  netejadora  diürna  i  9  hores  
de netejadora  festiva,  amb  un  import  de  quatre-cents  vint-i-vuit  euros  amb  
setze cèntims (428,16 €), dels quals 353,85 € corresponen a la base 
imposable i 74,31 € a l'IVA calculat al 21%. 

 
Les 11 hores de netejadora diürna, amb un import de cent vuitanta-sis euros amb 
set cèntims (186,07 €), dels quals 153,78 € corresponen a la base imposable i 
32,29  €  d'IVA  calculat  al  21%, queden  compensades  amb  la  bossa  
d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 
2014. 

 
Les  9  hores  de  netejadora  festiva  amb  un  import  de  dos-cents  quaranta-
dos euros amb nou cèntims (242,09 €), dels quals 200,07 € corresponen a 
la base imposable i 42,02 € d'IVA calculat a un 21%. Amb càrrec a la partida 
2015 124 33360 22700 Neteja ema del pressupost municipal. 

 
 

-  Edifici  consistorial:  aprovació  de  neteges  extraordinàries  amb  motiu  
dels casaments  del  mes  de  maig  de  2015  (factura  2878613),  amb  2  
hores  de netejadora  diürna,  amb  un  import  total  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  quatrimestres  juliol  
2013  -  octubre  2013,  novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i 
juliol 2014 - octubre2014. 

 
 

- Eleccions municipals: aprovació d'una neteja extra el dia 25 de maig de 2015 
a diferents  escoles  públiques  i  escoles  bressol  municipals  amb  motiu  de  
les eleccions  municipals,  amb  un  total  de  8  hores  de  netejadora  diürna,  
amb  un import  total  de  cent  vint-i-nou  euros  amb  setanta-un  cèntims  
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(129,71  €),  dels quals  107,20  €   corresponen  a  la  base  imposable  i  22,51  €  
a  l'IVA  calculat  al 21%. Aquestes 8 hores queden compensades amb la bossa 
d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 
2014. 

 
- Local social Taialà: aprovació d'una neteja extraordinària d'obres, amb un 
total de 15,50 hores de netejadora diürna i 5 hores d'especialista, amb un 
import de tres-cents  quaranta-un  euros  amb  trenta-un  cèntims  (341,31  €),  
dels  quals 282,08 € corresponen a la base imposable i 59,24 € d'IVA calculat a 
un 21% 

 
Les  15,50  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  de  dos-cents  cinquanta- 
quatre euros amb tretze cèntims (254,13 € €), dels quals 210,03 € corresponen a 
la base imposable i 44,11 € a l'IVA calculat a un 21%, queden compensades amb 
la  bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, 
novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

 
Les  5  hores  d'especialista,  amb  un  import  de  vuitanta-set  euros  amb  divuit 
cèntims (87,18 €), dels quals 72,05 € corresponen a la base imposable i 15,13 € 
a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2015 510 23100 22700 Neteja 
equipaments serveis socials del pressupost municipal. 

 
 

- Casa Pastors: neteja extraordinària el dia 18 de juny de 2015, amb motiu 
del rodatge de la segona part del llargmetratge "ocho apellidos vascos", amb 
un total de 2 hores de netejadora diürna i un import 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   a   un   21%.   Les   2   hoers   de   
netejadora   diürna   queden compensades amb la bossa d'hores corresponents 
als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, 
març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 -octubre 2014. 

 
 

- Ascensor públic pujada de Sant Martí: neteja extraordinària després d'un 
avís per part de la policia municipal el dia 21 de juny de 2015 comunicant 
que algú havia vomitat a l'interior de l'ascensor, amb un total de 0,5 hores de 
netejadora diürna i un import de vuit euros amb quaranta-sis cèntims (8,46 €), 
del quals 6,99 € corresponen a la base imposable i 1,47 € a l'IVA calculat a un 
21%. La 0,5 hora de  netejadora  diürna  queda  compensada  amb  la  bossa  
d'hores  corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

 
 

- Oficina municipal de Turisme: neteja extraordinària d'obres degut a la 
reparació del lavabo interior que utilitza el personal adscrit al servei, amb un 
total de 1 hora de netejadora diürna i un import de setze euros amb noranta-
un cèntims (16,91€), del quals 13,98 € corresponen a la base imposable i 
2,93 € a l'IVA calculat a un  21%.  La  1  hora  de  netejadora  diürna  queda  
compensada  amb  la  bossa d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  
2013  -  octubre  2013,  novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i 
juliol 2014 - octubre 2014. 

 
- Escola Bosc de la Pabordia: neteges extraordinàries els dies 7, 8, 10, 13, 15 i 
17 de juliol, de dos hores cada dia, degut a l'activitat docent aquests dies, 
amb un  total  de  12  hores  de  netejadora  diürna  i  un  import  de  cent  
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noranta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims 194,57 €), dels quals 160,80 
€ corresponen a la  base  imposable  i  33,77  €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%.  
Les  12  hores  de netejadora  diürna  queda  compensada  amb  la  bossa  
d'hores corresponents  als quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  -  febrer  2014,  març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 
2014. 

 
- Centre Cívic Onyar: neteja extraordinària el dia 27 de juliol de 2015, degut a 
la festa major de Mas Ramada, amb un total de 2 hores de netejadora diürna 
i un import de trenta-dos euros amb setanta-nou cèntims (32,79 €), dels quals 
27,10 €  corresponen  a  la  base  imposable  i  5,69  €  a  l'IVA  calculat  a  un  
21%. Les  2 hores   de   netejadora   diürna   queda   compensada   amb   la   
bossa   d'hores corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
novembre  2013  - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 
2014. 

 
-  Vivenda  Pont  Major,  65:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  i  per  una  
sola vegada amb un total de 20 hores de netejadora diürna i 3 hores 
d'especialista, amb  un  import  de  tres-cents  noranta-dos  euros  amb  quaranta  
cèntims  (392,40 €), dels quals 324,30 € corresponen a la base imposable i 
68,10 € d'IVA calculat a un 21% 

 
Les 20 hores de netejadora diürna, amb un import de tres-cents trenta-vuit 
euros amb trenta-dos cèntims (338,32 €), dels quals 279,60 € corresponen a 
la base imposable  i  58,72  €  a  l'IVA  calculat  a  un  21%,  queden  
compensades  amb  la bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  
2013  -  octubre  2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i 
juliol 2014 - octubre 2014. 

 
Les  3  hores  d'especialista,  amb  un  import  de  cinquanta-quatre  euros  amb  
nou cèntims (54,09 €), dels quals 44,70 € corresponen a la base imposable i 
9,39 € a l'IVA   calculat   al   21%.   Amb   càrrec   a   la   partida   2015   411   
93300   21200 Manteniment immobles del pressupost municipal. 

 
 

-  Aparcament  plaça  Pallol:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  degut  a  
una inundació amb un total de 4 hores d'especialista i un import de setanta-dos 
euros amb set cèntims (72,07 €), dels quals 59,56 € corresponen a la base 
imposable i 12,51 € a l'IVA calculat a un 21%. Amb càrrec a la partida 2015 414 
92000 21203 
 
- Pàrquing Pallol del pressupost municipal. 

 
 

-  Biblioteca  Just  M.  Casero:  aprovar  l'adquisició  d'un  dispensador  de  sabó  de 
mans i un dispensador de paper de mans per a l'office de la biblioteca, per un 
import  de  cinquanta-dos  euros  amb  trenta-nou  cèntims  (52,39  €),  dels  quals 
43,30 € corresponen a la base imposable i 9,096 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2015 121 33212 22611 Promoció de la lectura. D'acord 
amb el previst a l'article 111 del TRLCSP en relació amb l'article 138.3 del 
TRLCSP. 

 
 

Segon.- Establir que de les 2.433,73 hores disponibles (un cop incorporades les 
2,5  hores  del  pis  residència  el  Bòlit  i  les  15,50  hores  de  la  Casa  
Pastors), corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  
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novembre  2013  - febrer  2014,  març  2014  -  juny  2014  i  juliol  2014  -  
octubre  2014,  han  quedat compensades  2.047,50  hores,  quedant  encara  
una  bossa  d'hores  de  386,23 hores, amb el següent detall: 
 
- 508 hores de la zona esportiva de la Devesa. 
- 763,50 hores de casals d'estiu a les escoles bressol municipals. 
- 702 hores de casals d'estiu a les escoles 
- 11 hores Centre Cultural La Mercè 
- 2 hores casaments juny 2015 
- 8 hores eleccions municipals 
- 15,50 hores Local social Taialà 
- 2 hores Casa Pastors 
- 0,5 hores ascensor Pujada de Sant Martí 
- 1 hora Oficina Municipal de Turisme 
- 12 hores escola Bosc de la Pabordia 
- 2 hores Centre Cívic Onyar 
- 20 hores Pont Major, 65 

 
 

Tercer.- Ampliar al garantia definitiva per un import de 29,74 €, que correspon al 
5% del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs 

 
El detall de les ampliacions i reduccions seria com segueix: 

 
- Ampliació Centre Obert Güell: 333,27 € anuals, IVA exclòs (5% = 16,66 €) 
-  Ampliació  Casal  Gent  Gran  Santa  Eugènia  de  Ter:  1.013,02  €  anuals,  IVA 
exclòs (5% = 50,65 €) 
-  Reducció  Servei  Municipal  d'Ocupació  (ampliació  corresponent  al  centre  de 
formació d'adults): - 751,43 € anuals, IVA exclòs (5% = - 37,57 €) 

 
 

Quart.- 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. 

 
 

Cinquè.- 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 per Cultura, de 
data  27  de  maig  i  17  de  juny  de  2015,  per  la  directora  del  Bòlit,  Centre  d'Art 
Contemporani, de data 8 de juny de 2015, pel servei d'Esports, de data 9 de 
juny de  2015,  per  Patrimoni,  de  22  de  juny  i  5  d'agost  de  2015,  per  
Ocupació, Empresa i Turisme, de data 23 de juny de 2015, pel servei 
d'Educació, de dates 29 de maig i 23 de juny de 2015, pel Gerent, de data 23 
de juny de 2015, per la secció  de  Serveis  Socials  d'Atenció  Primària,  de  data  
26  de  juny  de  2015,  la secció  de  Centres  Cívics,  de  dates  22  de  juny  i  
6  de  juliol  de  2015,  de Biblioteques, de data 9 de juliol de 2015, d'Educació, 
de dates 6 i 27 de juliol de 2015, el servei de Turisme i Comerç, de 6 de juliol 
de 2015, per Serveis Socials, de  data  24  de  juliol  de  2015,  d'Urbanisme,  de  
data  10  d'agost  de  2015,  l'àrea d'Hisenda i Sostenibilitat, de data 12 d'agost 
de 2015, i els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 28 de 
maig, 9, 16, 25, 26 i 29 de juny, 6, 8, 17,23 i  24  de  juliol,  i  5  i  14  d'agost  de  
2015,  i  que,  alhora,  mereixen  la seva aprovació. 

 
Obert debat, intervé el Sr. Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui 
exposa, durant el seguiment periòdic de les sentències dictades en les quals intervé 
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l’Ajuntament de Girona ens han cridat l’atenció dos grups de sentències que han 
fallat contra el consistori. 
El primer grup, l’anomenat del tipus d’impostos de la construcció, en els quals 
l’Ajuntament està obligat a liquidar taxes a favor de l’interessat derivades del fet 
d’haver hagut de recalcular l’impost municipal de construccions un cop finalitzades 
les obres. 
Coneixem que aquest servei té caràcter tècnic i que els gironins paguen una taxa 
en funció del tipus d’obra i del pressupost real invertit. El nostre grup municipal 
considera que aquesta feina tècnica de revisió de taxes en funció de l’obra realment 
executada s’hauria de concloure sense la necessitat d’acudir als tribunals per a la 
seva resolució. Decisions d’aquest tipus no resoltes deriven en càrregues per a tots 
els ciutadans, per tant, demanem que si cal recalcular els ICIO es recalculin i que 
s’eviti acabar als tribunals. 
No entenem que s’arribi a judici doncs suposa una doble càrrega a la ciutadania. 
El segon grup, anomenat «per silenci administratiu», representa reclamacions de 
ciutadans per danys a la via pública i que no tenen resposta al reclamar al 
consistori una indemnització. 
Pensem que és de rigor que la ciutadania ha de rebre una resposta, més encara 
quan l’assumpte acaba als tribunals i es dóna la raó al ciutadà o ciutadana. 

 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, 
respecte a alguns dels decrets que apareixen sobre l’empresa Eulen, constatar un 
aspecte que ja va sortir en comissió informativa, però perquè consti en acta –ara 
segurament és el moment adequat, atès que ens trobem en procés de licitació de 
l’empresa que portarà el control de la neteja–, per un costat, es va demanar des de 
diferents formacions polítiques un control més exhaustiu sobre les condicions 
laborals dels treballadors d’Eulen i sobre l’equipament personal necessari per 
desenvolupar la seva tasca. I per l’altre costat, hem rebut algunes queixes, en 
especial d’escoles bressol, que ens diuen, els seus usuaris, que el nivell de neteja 
ha disminuït i el nombre de netejadores assignades també. 
Per tant, simplement constatar aquests dos fets. 

 
Intervé el senyor Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, el 
nostre grup ha vist que ja en aquest període s’ha publicat un decret en què es 
requereix a l’empresa del Vol Gastronòmic que retiri la infraestructura.  
I dit això, han sortit publicades algunes informacions, que a part d’aquest 
requeriment de quinze dies que s’ha donat a l’empresa, també se l’ha advertit que 
pot ser sancionada. 
Al nostre entendre, aquesta situació ens genera preocupació, com ja varem 
expressar a la comissió informativa: primer, perquè, d’una banda, en el decret es 
determina que aquest és un mòdul efímer i itinerant. No deixa de ser una mica 
irònic, perquè ni tan sols és efímer ni molt menys itinerant. I això representarà 
segurament que l’Ajuntament finalment hagi de fer una actuació d’ofici, que a 
nosaltres ens preocupa. Ens preocupa perquè és molt possible que aquesta 
actuació d’ofici que hagi d’acabar fent l’ajuntament representi que la ciutadania hagi 
d’acabar pagant aquesta enretirada en cas que l’empresa, com sembla, no pugui 
assumir-lo. 
Volem deixar constància, d’aquesta preocupació. Ens sembla que segurament, i de 
cara a properes vegades, el que caldria en aquest tipus d’intervencions i atès el cas 
que des de l’Ajuntament es va fer una aposta per aquesta estructura, i a més hi 
consta com a col·laborador, és, d’una banda, assumir una certa autocrítica perquè 
si s’ha apostat per una iniciativa, quan les coses no van bé fer crítica sempre és 
positiu. I alhora creiem que n’hauríem de treure que de cara a properes vegades 
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també s’ha de demanar una fiança pel cost que pugui representar, en aquest cas, 
l’enretirada.  
Creiem que es va apostar,  per aquesta instal·lació, es va beneficiar aplicant-li la 
taxa més favorable, i ara a l’hora de la veritat en no haver demanat una fiança ni 
haver demanat, l’aplicació d’unes taxes més altes pot acabar sent la ciutadania de 
Girona qui n’assumeixi els costos. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Albertí, regidor del grup municipal ERC-MES, qui exposa,  
en un dels decrets que se’ns exposen sobre el nomenament d’un dels tècnics del 
nostre grup –és un aspecte formal–, el nom del grup surt com a ERC i 
reiteradament hem dit que el nom del grup municipal és Esquerra Republicana de 
Catalunya - MES, ERC - MES. 

 
Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, amb 
referència al Decret d’Alcaldia de les obres d’urbanització del carrer Bisbe Sivilla; 
res a dir pel que fa al contingut, però volem posar de manifest que a la cantonada 
del carrer Bisbe Sivilla i Mare de Déu del Pilar les obres ja són acabades, però, en 
canvi, malauradament, segueixen havent-hi barreres arquitectòniques. De fet, el 
gual dels cotxes està fet, però el gual dels vianants no, està per fer. 

 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui explica, 
simplement, afegir-nos una mica a la crítica que feia el senyor Terés. Pensàvem 
comentar-ho en el torn de precs i preguntes, però com que veiem que la regidora, 
vol respondre aquest tema, volíem afegir una mica aquesta crítica també que 
nosaltres reiteradament hem insistit en aquest tema. Que va ser un tema, 
diguéssim, que inicialment considerem que es va fer un tracte de favor a aquesta 
empresa i que això, sí, ha generat una sèrie de problemes, a la ciutadania, s’ha 
ocupat un espai de la via pública, i creiem que no s’ha gestionat correctament. 
Nosaltres varem demanar de forma repetida la retirada d’aquesta estructura; se’ns 
va anar dient contínuament, que sí, que s’estava en negociacions. I el que veiem 
ara, és que aquestes negociacions no existien o, com a mínim, no han prosperat. I, 
llavors, ens sembla que sí que pot acabar sent la ciutadania de Girona qui acabi 
costejant una, bé, la retirada d’una estructura que en el seu moment es va fer això, 
un tracte de favor a aquesta empresa. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, si els sembla respondrem una mica 
les precisions que ens han demanat. Amb relació a les sentències contra el 
consistori, vostè deu haver vist també que se n’han guanyat moltes. Se’n perden 
poques, afortunadament. I, evidentment, nosaltres no ens fiquem en les estratègies 
de defensa de les causes que té l’Ajuntament que determini la comissió jurídica, 
perquè no és la nostra funció i, naturalment, no entraríem nosaltres a les 
estratègies que pugui haver-hi. Vostè sap que hi ha moltes raons que a vegades 
poden explicar que tècnicament s’opti per un tipus de fórmula o per un altre. En tot 
cas, si l’Ajuntament considera que ha de defensar una recaptació superior i un 
impost municipal, entenc que tots estarem d’acord que vagi fins al final, si hi ha 
base jurídica per fer-ho. Altra cosa és que, evidentment, el ciutadà té tot el dret del 
món a plantejar una liquidació diferent, i en alguns casos les guanya i en altres no. I 
quan les guanya, paguem i ja està. Però, en tot cas, si això detectéssim –i això és 
una qüestió que en tot cas la regidora d’Urbanisme i la regidora d’Hisenda 
determinaran– que hi hagués una obsolescència dels criteris d’establiment dels 
ICIO, òbviament, hi hauria una situació anormal pel que fa a les sentències que ens 
obligaria a reaccionar i a canviar-ho. No ens sembla així. Però, en tot cas, si 
veiéssim que hi ha una reiteració de sentències en aquest mateix tenor, òbviament, 
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prendríem les mesures que haguéssim de prendre. Però de moment vostè ja deu 
haver vist que les sentències molt, molt majoritàriament es guanyen. 
Pel que fa al tema dels silencis administratius en el tema de les caigudes a la via 
pública, jo també sóc del parer que hem de donar resposta al ciutadà, però, 
tanmateix –i és així, estic d’acord amb vostè–, però a vegades aquí juguen 
estratègies dels advocats defensors de les companyies d’assegurances i que 
nosaltres tampoc no podem, diguem-ne, entrar en un terreny que probablement ens 
deixaria en una situació pitjor de la que estàvem. Però, en tot cas, parlarem, farem 
una assentada amb la comissió jurídica; si detecten que hi ha alguna cosa que 
hàgim de revisar, ho farem amb molt de gust, no tenim cap problema en aquest 
sentit. 
La senyora Paneque, pel que fa a Eulen, no sé si la senyora Maria Àngels Planas té 
alguna informació al respecte. 

 
Fa ús de la paraula la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Sostenibilitat, qui 
explica, a la comissió informativa els vaig notificar, bé, que portàvem al Ple 
assabentats referents a modificacions de la neteja. I allà se’m va plantejar la qüestió 
que se’ls havia informat que hi havia gent que no havia fet vacances; nosaltres 
varem demanar a Eulen tota aquesta informació, ens varen passar un mail on es 
deia les vacances que havia fet el personal i la petició de vacances.  
Llavors, bé, vaig parlar amb la Laia Pèlach, la varem informar de tot això. I ella diu: 
«Bé, nosaltres no ens referíem ben bé a això, sinó de la gent, entenc, que estava 
substituint que no feia realment vacances.» Nosaltres ho estem comprovant, estem 
esperant la resposta per part de l’empresa Eulen. 
També l’empresa Ciascom, que és l’empresa que audita Eulen, ens va passar totes 
les hores de les persones, perquè tenim un fitxatge i aquí podem comprovar si 
realment hi ha gent que no ha descansat cap dia. I estem a l’espera, avui no ens ho 
han passat encara, espero demà tenir la resposta. Però, bé, hem demanat tant a 
Eulen com a Ciascom que ens diguin si realment hi ha hagut una persona que s’ha 
quedat sense fer ni un dia de festa. 
Però, en principi, el personal fix de la casa ha fet cada u el seu mes de vacances. 
Ens han passat la sol·licitud de vacances i conforme se’ls han donat. 
I, llavors, ara se’ns ha passat el fitxatge de tothom i ara estem a l’espera que ens 
responguin això. 
I quant al material, també hem parlat amb ells i ens passaran una relació de tot el 
material que se’ls passa, que creuen que és l’adient i el que necessiten per fer la 
neteja. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació al que preguntava el 
senyor Terés i la senyora Pèlach, primer intervindrà la senyora Madrenas i després 
intervindré jo. 

 
Intervé la Sra. Madrenas, regidora delegada d’Urbanisme i Activitats, qui exposa, en 
primer lloc, només aclarir que en cap cas figura que és un element efímer, sinó no 
permanent, una estructura no permanent, que crec que en principi ho seria. És 
igual, és un aclariment. 
Quant a tracte de favor en la taxa no puc estar-hi d’acord, perquè, de fet, una taxa 
per a una alta d’una activitat, si es tractés de restauració, que tampoc seria 
exactament, però una taxa d’alta estem parlant al voltant dels 1.200 euros i aquí en 
aquest cas vostès saben que han pagat més de 6.000 i escaig euros.  
De fet, varem creure que podíem equiparar-ho amb una altra taxa existent, perquè 
de fet no existia –ja els vaig explicar tot això exhaustivament en la comissió 
informativa. Ho varem equiparar –crèiem que podíem fer-ho, semblava que 
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jurídicament era correcte– amb elements fora d’establiments comercials i dedicats a 
aquest tipus d’activitat. 
Per tant, en cap cas puc coincidir que hi ha un tracte favorable quant a la taxa; de 
fet, han pagat quatre vegades més del que seria una alta d’una activitat si estigués 
destinat a restauració. 
En tercer lloc, i quant a si estàvem portant a terme negociacions, potser no es va 
entendre bé, és a dir, no és negociació de si es treu o no es treu: en aquest sentit 
hem estat absolutament taxatius des del primer moment denegant, primer, 
l’ampliació que van sol·licitar, i varem respondre immediatament dient que no i que 
ho traguessin. I després, un cop transcorregut el termini –no havia passat ni un dia– 
se’ls va comunicar immediatament que ja tenien el termini aquest de quinze dies, 
perquè legalment estem obligats a donar els terminis que corresponguin, perquè el 
retiressin. I si no, es podria optar per la subsidiària i treure’l nosaltres o sancions 
fins que el treguin, però, evidentment, en un període curt. 
Negociacions no n’hi han; l’han de treure sí o sí. Ara, sí que és cert que hem de 
tenir converses amb els tècnics, com així és, perquè ells procedeixin a fer una 
retirada d’aquesta estructura no permanent amb totes les garanties que nosaltres 
exigirem. I en cas que no fos possible, evidentment, nosaltres haurem de procedir a 
la retirada. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, unes reflexions sobre això: és evident que el 
Vol Gastronòmic va ser un projecte interessant, el varem jutjar així. I a més a més, 
crec que va prestar un servei al que era la dimensió gastronòmica de la ciutat de 
Girona durant un període en què la ciutat de Girona i la gastronomia han estat a 
dalt de tot, i ho estan encara ara. 
Per tant, des d’aquest punt de vista va prestar un servei no només a tota la gent 
que va poder-ne gaudir, sinó totes les activitats que van anar-hi associades, siguin 
del patronat de turisme, siguin d’empreses que volien buscar promoció, siguin 
d’altres organismes que –l’Agència Catalana de Turisme– van trobar en aquella 
infraestructura un lloc adient per fer publicitat, promoció, en què, evidentment, la 
marca Girona i la marca Girona gastronòmica en van sortir reforçades. 
Els projectes poden ser bons, poden tenir fins i tot un bon període, però poden 
acabar no tan bé, que és aquest el cas. I això no ho pots saber si no fas alguna 
passa endavant; no tot pot sortir bé. I segurament els mateixos que van plantejar el 
projecte del Vol avui el plantejarien de manera diferent. Però és una experiència 
pionera, és una experiència que no s’acaba aquí. Estic convençut que els qui en 
són els promotors tenen vocació de fer-lo itinerant, perquè algun altre cas molt 
similar a aquest està en algun altre lloc i ha tingut viabilitat. 
I el que sí que els puc garantir, tant a la senyora Pèlach com al senyor Terés, és 
que, primer, no serà la primera vegada que l’Ajuntament de Girona ha de fer front a 
una execució subsidiària del cost per enderrocar o retirar alguna cosa: al carrer Nou 
hi va haver durant molt de temps un problema amb unes façanes que finalment es 
van executar per la via executiva, i l’Ajuntament de Girona al final té els seus 
mecanismes per recuperar això, o una de les naus de la carretera Barcelona que 
tenia un aspecte lamentable, i era un fet clamorós per tot. Fins i tot crec recordar 
escoltar en aquest mateix plenari que s’instava l’Ajuntament a actuar, que si no ho 
feia la mateixa promotora o els propietaris que fos l’Ajuntament el que enderroqués. 
I es va fer. I és evident que aquell cost d’aquell enderroc també es rescabalarà. I 
serà exactament el mateix aquí. L’Ajuntament té mecanismes de defensa de la 
posició de la ciutat quan ha d’actuar d’ofici, òbviament. En aquest cas i en tots els 
altres. Perquè generalment quan s’actua d’ofici, generalment, la majoria de les 
vegades és perquè al darrere o hi ha una societat que no hi pot fer front o hi ha un 
problema de tipus econòmic. I, per tant, ja sabem que quan s’actua subsidiàriament 
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o de manera executiva hi ha un risc, però aquest risc ja la mateixa llei preveu la 
fórmula de rescabalar-lo.   
Per tant, en aquest sentit, estem esperant que s’acabi el termini que hem donat, 
que és el 21 de setembre, si no hem comptat malament els dies hàbils. I a partir 
d’aquell moment procedir a la retirada.  
Perquè entenc de les seves paraules que no està demanant que el deixem més 
temps. No m’ha quedat clar si volia que el deixéssim més temps a l’espera. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Terés, regidor del grup municipal ERC-MES, qui 
manifesta, expressàvem preocupació pel fet que hagi d’acabar sent la ciutadania 
qui assumeixi aquesta retirada i demanàvem que per a properes ocasions, 
previsibles, com ens sembla que podria ser en aquest cas perquè era una 
instal·lació temporal i efímera o itinerant, es demanés una fiança perquè si de cas 
aquest projecte empresarial, que té tot el risc, evidentment, de poder-se tirar 
endavant, en cas que no surti bé no hagi de ser la ciutat qui després haig de 
recórrer i intentar recuperar aquest import, sinó que pugui fer-ho d’avançada amb el 
dipòsit d’una fiança que cobreixi el cost de l’enretirada d’aquesta estructura. 
Això era la petició que fèiem de cara a properes vegades. I, evidentment, en aquest 
cas, ens semblava que hagués estat oportú. I ens sembla que l’analogia no és 
comparable, a la d’altres estructures o naus, que, evidentment, l’Ajuntament té la 
responsabilitat d’actuar subsidiàriament.  

 
Fa ús de la paraula el senyor alcalde, qui exposa, el senyor Albertí feia referència a 
un decret; jo no sé si és aquesta esmena que hem portat avui a corregir. Per tant, ja 
queda clar i intentarem, que no es torni a repetir. 
La senyora Roca preguntava pel tema de les barreres arquitectòniques al carrer 
Bisbe Sivilla –senyor Ribas– del projecte ferroviari. 

 
Intervé el Sr. Ribas, regidor delegat de Sostenibilitat, qui exposa, no hem de 
confondre Bisbe Sivilla ni Josep Maria Gironella amb les noves obres. És a dir, just 
en aquest carrer hi ha un tram que s’ha d’executar ara de nou i, per tant, per això 
estan afectades, però en breu serà retirat tot allò que, a mesura que es vagin 
acabant s’aniran retirant immediatament les tanques que puguin estar dificultant el 
pas de la gent.  

 
 

4. CONVALIDACIONS 
 
* DECLARAR, d'acord amb l'article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, als efectes de 
l'Impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres, que  les  obres  del  carrer 
Antoni Canet 9 són d'especial interès o utilitat municipal, segons el previst en la 
pròpia ordenança fiscal. 
 
Ningú demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 
 
5.   Aprovar les Festes Locals per a l'any 2016. 

 
Atès  que  l'Estatut  dels  Treballadors  indica  que  de  les  catorze  festes  laborals, 
dues seran locals, i que el RD 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que les dates 
de  les  festes  locals  han  de  ser  proposades  pel  Ple  de  l'Ajuntament  perquè, 
posteriorment, siguin fixades per Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació de la 
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Generalitat de Catalunya. 
 

La Comissió Informativa d'Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació l'adopció del 
següent acord: 

 
Proposar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
que  per  l'any  2016  siguin  incorporades  al  calendari  laboral,  com  a  festes  de 
caràcter  local,  la  dels  dies  25  de  juliol  (dilluns)  i  29  d'octubre  (dissabte),  de 
conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  37.2  del  Text  Refós  de  l'Estatut  dels 
Treballadors, aprovat pel RDL 1/1995, de 24 de març. 

 
Presenta la proposta el senyor alcalde, qui exposa, referent a les festes locals, 
també en varem parlar en la Comissió Informativa d’Alcaldia. Ja saben les que 
toquen per a l’any que ve. Hi ha la circumstància que Sant Narcís coincideix en 
dissabte i, per tant, en el període aquell, perdem un festiu que anava bé, un festiu 
local que anava bé entre setmana, però, òbviament, ja poden entendre que no 
podem deixar de decretar Sant Narcís com a festa local de Girona, perquè toca.  
 
Ningú demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

 
6.   Aprovar  inicialment  la  modificació  puntual  del  Text  refós  del  PGOU  de 
Girona núm. 13 - PA- 100 - carrer Pedret. 

 
En  sessió  del  dia  10  d'octubre  de  2006,  el  Ple  de  l'Ajuntament  va  aprovar 
inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 13- 
PA 100 - Pedret. 

 
Durant el termini d'informació pública es van sol·licitar els informes sectorials, a 
l'Administrador  d'Infraestructures  Ferroviàries  (ADIF),  atesa  la  proximitat de 
l'actuació respecte de la línia de tren a l'empara del que disposava l'article 83 del 
DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, 
en aquells moments d'aplicació, sol·licitant la reducció de la línia d'edificació, que 
en un primer moment va tenir resposta negativa per part d'ADIF. 

 
L'anterior  va  motivar  un  seguit  d'actuacions  davant  l'Administració  central,  a  fi 
d'aconseguir  la  reducció  sol·licitada,  tal  i  com  es  recull  en  la  memòria  del 
projecte, i finalment es va obtenir informe favorable, tant per part del Ministeri de 
Foment, com per part d'ADIF, el mes de juliol d'enguany. 

 
Si  bé  l'Ajuntament  en  cap  cas  ha  estat  inactiu  respecte  de  la  tramitació  de  la 
modificació  esmentada,  en  atenció  als  terminis  que  la  normativa  urbanística 
disposa en la tramitació dels instruments de planejament, i en especial, atès el 
temps  transcorregut  des  de  l'inici  del  mateix,  i  donat  que  les  circumstàncies 
socioeconòmiques han variat considerablement respecte a les de fa 9 anys, s'ha 
considerat  convenient,  per  haver  esdevingut  l'anterior  expedient  obsolet,  i  als 
efectes de seguretat jurídica, redactar un nou document i iniciar, novament, els 
tràmits per a la seva aprovació. 

 
A la vista de l'exposat, els serveis tècnics municipals, han dut a terme la redacció 
de  la  modificació  del  TRPGOU  13  -  PA-  100  -  Carrer  Pedret,  amb  el  següent 
objectiu, segons consta en la pròpia memòria: 
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"El  seu  abast  és  l'ajust  de  l'ordenació  volumètrica  de  l'àmbit  delimitat  amb 
l'objectiu de millorar l'accessibilitat, la implantació i les condicions d'assolellament i 
ventilació del habitatges previstos, sense modificar el sostre actual del sector; 
també millorar l'accés dels confrontants pel sud i ajustar els límits de l'edificació a les 
directrius d'infraestructures ferroviàries (...)". 

 
D'acord amb l'objectiu de la mateixa, no es requereix incorporació d'una memòria 
social, ni tampoc està sotmesa a avaluació ambiental, d'acord amb el que preveu 
l'article  7  de  la  Llei  6/2009,  de  28  d'abril,  d'avaluació  ambiental  de  plans  i 
programes. 

 
Cal  dir  que,  a  més  de  l'informe  favorable  d'ADIF,  es  disposa  de  l'informe 
preceptiu,  també  favorable,  de  la  Direcció  General  d'Aviació  Civil,  Subdirecció 
General d'Aeroports i Navegació Aèria. 

 
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 

 
Primer.- SUSPENDRE la tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes  de  gestió  urbanística  i  d'urbanització,  així  com  també  suspendre 
l'atorgament  de  llicències  de  parcel·lació  de  terrenys,  d'edificació,  reforma, 
rehabilitació   o   enderrocament   d'instal·lació   o   ampliació   d'activitats   o   usos 
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  73.2  del  DL  1/2010,  de  3 
d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d'Urbanisme  i  modificacions 
posteriors,  pel  termini  d'un  any,  dins  l'àmbit  afectat  per  la  present  modificació 
puntual del PGOU núm. 13, delimitat gràficament en el plànol d'àmbit obrant a 
l'expedient. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona  núm.  13  -  PA-  100  -  carrer  Pedret,  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l'article  96  en  relació  amb  l'article  85  de  l'esmentat  DL  1/2010,  de  3  d'agost, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

 
Tercer.-   Sotmetre   l'expedient   a   informació   pública,   pel   termini   d'un   mes, 
mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i en la premsa local, de conformitat amb el que 
disposa l'article 95.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d'agost. 

 
Presenta la proposta la Sra. Madrenas, regidora delegada d’Urbanisme i Activitats, 
qui exposa, sotmetem a la consideració del Ple de la corporació aquesta aprovació 
inicial de la modificació puntual del text refós del pla general en el polígon 
d’actuació número 100, que és el del carrer Pedret.  
De fet, tots vostès el coneixen perfectament perquè n’hem estat parlant diverses 
vegades i han pogut comprovar tots vostès l’expedient, i crec que he pogut desvelar 
alguns dubtes que podien tenir. 
De fet, es tracta d’una ordenació volumètrica: es tracta de fer i millorar l’accés al 
grup Luís Mazo. És una modificació que, de fet, ara no afecta directament, no 
s’obliga cap propietari a fer cap canvi ni cap modificació ni cap obra ni afecta 
directament, sinó es tracta de pensar quina és la millor solució perquè puguin tenir 
millor accés, els veïns del grup Luís Mazo. I en aquest sentit, portàvem a 
consideració aquest text. 
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Voldria destacar que aquesta modificació en cap cas dóna lloc ni a transformació de 
cap ús ni a augment d’edificabilitat ni de densitat, etcètera; per tant, no hi ha cap 
beneficiari en aquest sentit directe que es pogués veure afectat amb això, excepte 
quant a l’ordenació per millorar el pas al grup que he comentat. 
En el seu moment van sortir alguns dubtes, en el moment de la comissió, respecte 
a aquell queixal que hi havia al final d’una de les peces. Val a dir que crec que ja 
han pogut comprovar vostès que tenim tota la informació tant de les escriptures, a 
les escriptures d’aquest immoble queda clar que la superfície del solar total de la 
qual la casa només ocupa una part, per tant, queda clar que aquella part de terreny 
era propietat privada de la casa. És, és. I també ens consta així per la primera 
informació cadastral que tenim del 89, que ja sortia també així.  
Per tant, crec que aquest dubte queda ja descartat. Estan clares les informacions 
cadastrals, els titulars cadastrals i els titulars registrals. Per tant, crec que els 
dubtes quedarien desvelats. I, sol·licitaríem la seva aprovació. 

 
Obert debat, intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui 
exposa, en primer lloc agrair el compromís de l’Ajuntament en matèria d’urbanisme 
per presentar els expedients amb suficient antelació perquè poguéssim estudiar 
amb profunditat.  
Segon, el nostre grup municipal votarà favorablement a la modificació puntual 
número 13 del pla general. Considerem principalment que la perspectiva i 
accessibilitat del carrer Pedret millora amb el nou traçat del polígon. 
Tercer, l’ordenació de les parcel·les permet edificacions amb volumetries 
ordenades i adaptades al pendent natural del carrer.  
I com a quarta opció, la desaparició del peatge de pas amb Adif per accedir a un 
dels habitatges, ara per ara, sense condició de solar per no tenir façana directa. 
Esperem que al més aviat possible els propietaris afectats comencin els treballs de 
reparcel·lació. És un desig. 
I fins llavors s’extremi el seguiment periòdic de l’estat estructural de les edificacions 
afectades per garantir la seguretat de les persones, tant de la via pública com de 
possibles ocupants. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP, qui 
exposa, voldríem anunciar el nostre vot contrari a la proposta que se’ns presenta 
avui. Entenem que és un vot contrari, com vaig transmetre a la senyora regidora 
divendres passat, a l’aprovació inicial; no és un vot contrari, diguéssim, definitiu en 
els propers casos. Perquè principalment el nostre és un vot contrari en el sentit que 
es tracta d’un projecte que afecta bàsicament tres finques i que no s’ha treballat. 
Nosaltres entenem que els projectes urbanístics de canvi que afecten moltíssima 
gent i moltíssims propietaris i tot, evidentment, és molt més complex treballar-los de 
forma, diguéssim, consensuada o si més no participada amb les persones 
afectades, tot i que en general això seria un procediment d’agrair. Però en aquest 
cas, que només són tres finques, en aquest cas dues empreses i uns propietaris 
privats, una família que tenen, les parcel·les a les finques afectades, no s’ha fet 
aquesta feina, sinó que més aviat s’ha anat treballant sense acabar d’escoltar les 
parts. I ens hagués agradat i ens agradaria que en el procés que es fa, 
precisament, i de reparcel·lació i tot el que ha de venir d’ara en endavant, això es 
tingués en compte. 
També votem en contra perquè, en el marc de la comissió de l’altre dia –tot i que 
ara és cert que se’ns han resolt alguns dubtes– ens va sorprendre, com es va 
portar allà i que plantejant tant el company del Partit Socialista com jo alguns 
dubtes al respecte, varem trobar que per portar un projecte com el que es portava a 
la comissió ens hagués agradat que estigués més treballat i més documentat. 
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I, finalment, el que voldria dir, i ja que parlem d’aquella zona de la ciutat, és que 
anant a visitar sobre el terreny, la proposta que se’ns va fer des de l’equip de 
govern,  ens varem trobar que tota la zona, la part que és pública, és a dir, la part 
de la muntanya que queda ben bé just a sota de l’escola de Montjuïc, ens varem 
trobar que està molt deixada. De fet, té perill fins i tot que si mai, diguéssim, 
esperem que no hi hagi un incendi o qualsevol tipus d’afectació d’aquest tipus, hi 
hauria perill real d’afectació molt gran, perquè allà hi ha moltes deixalles, hi ha 
molta brossa i està molt poc treballat, tot i que els veïns, diversos veïns ens han 
explicat que han fet cartes requerint que es treballi en tot el que és l’adequació i el 
manteniment de tota aquella zona que és pública i, per tant, que és a l’Ajuntament a 
qui li toca gestionar-la i mantenir-la en una bona condició. 

 
Intervé el senyor Terés, regidor del grup municipal ERC-MES, qui exposa, primer 
de tot, també agrair a la regidora Sra. Madrenas que ens facilités la informació amb 
suficient antelació. Val a dir però que ens aniria molt bé poder també disposar de 
l’expedient definitiu, el que se sotmetrà a votació, amb una mica més de marge 
perquè, justament, a part de la informació oral i explicada, poder disposar de la 
documentació tècnica per ser analitzada ens anirà a tots més bé. 
Dit això, valorem positivament, que aquesta actuació que el que pretén és això, 
ordenar aquest sector, millorar l’accessibilitat. Tenim en compte, això, que no es 
canvien usos ni s’augmenta edificabilitat i sobretot que ha de servir d’entrada, 
aquesta aprovació inicial, per reordenar i millorar aquella zona, que certament està 
degradada. 
A més a més –i això sí que no serà fins que els propietaris es posin d’acord–, 
repercutirà,  en un eixamplament de l’accés a tot un grup d’habitatges que no té 
directament,  afectació en aquest reordenament, però que, en canvi, sí que veuran 
beneficiat, evidentment, ells també l’accés. I per això també estaria bé, com deia ell, 
el regidor socialista, que pugui fer-se de la manera que sigui possible al més aviat. 
Dit això, i això és un asterisc que comentaré després a l’apartat de precs i 
preguntes, ens ha sorprès que tinguem a Girona un grup que es digui Lluís Mazo; 
entenem que està dedicat a Lluís Mazo Mendo, un governador civil de Girona de 
l’època franquista, i que, a més a més, està degudament senyalitzat en la seva 
façana. Per tant, després, com que això no és un tema pròpiament urbanístic, 
aprofitaré per comentar-ho. 
Gràcies, votarem favorablement per tots els motius que he expressat. 

 
Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, primer de tot agrair a tots els grups que han 
mostrat la seva voluntat de fer un vot favorable a aquesta proposta i als que no ho 
han mostrat però que també ja m’havien comentat que també el farien. 
En segon lloc, quant a la rapidesa o no i també lligat amb tenir en compte els veïns 
a l’hora de la reparcel·lació, tingui en compte que ha de ser una reparcel·lació 
voluntària, per tant, no l’instem nosaltres, sinó que seran els mateixos veïns, i que 
s’han de posar d’acord; per tant, forçosament s’haurà de produir la situació que 
vostè està esmentant.  
I també la rapidesa o no, dependrà també de la voluntat dels mateixos titulars. 

 
Intervé el Sr. Salellas, qui exposa, volia respondre que, com bé vostè va explicar el 
dia de la comissió, no forçosament s’han de posar d’acord els veïns, sinó que amb 
més del 50 per cent –vostè ho va comunicar l’altre dia– n’hi ha prou, és a dir, si dos 
dels tres propietaris es posessin d’acord. 
En tot cas, era una precisió per clarificar per què nosaltres, diguéssim, en un cas de 
tres propietaris enteníem que això s’havia de treballar des del principi amb els tres. 
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Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, m’estava referint per iniciar-ho. I també 
tinguin en compte que és majoria, perquè si són tres, el 50 per cent, forçosament ha 
de ser amb la majoria de, bé, per iniciar-ho sí que cal. 

 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-un 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES-AM, PSC-CP, C’s, PPC i 
quatre vots en contra del grup municipal de la CUP.    

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I SOSTENIBILITAT 
 
7.   Ordenança  general  de  subvencions  de  l'Ajuntament  de  Girona,  els  seus 
organismes autònoms i entitats que en depenen 

 
La legislació de la comunitat autònoma d'aplicació als ens locals, Text Refós de la 
Llei Municipal de Règim Local, DL 2/2003 de 28 d'abril, i Reglament d'obres, 
activitats  i  serveis  dels  ens  locals,  DL  179/1995,  estableixen  com  una  de  les 
activitats   dels   ens   locals   la   de   foment   i   promoció   d'activitats   socials   i 
econòmiques. 

 
És  en  aquest  àmbit  que  s'estableix  la  figura  de  la  subvenció  com  a  disposició 
gratuïta  de  fons  públics  que  els  ens  locals  o  els  seu  organismes  autònoms 
atorguen  a  persones  o  entitats  públiques  o  privades  per  fomentar  una  activitat 
d'utilitat o interès social o per promoure la consecució d'un fi públic. 

 
Estableix  també  la  normativa  d'aplicació  que  l'ens  local  ha  de  comprovar,  pels 
mitjans que consideri oportuns, que les quantitats atorgades s'inverteixen en els 
fins als quals estigui condicionada la subvenció i com a modalitat important de 
despesa pública, s'ha d'ajustar a les directrius de la política pressupostària, i en 
conseqüència, afectada a les directrius de consolidació i procediments establerts 
per   la   Llei   d'Estabilitat   Pressupostària,   en   relació   a   la   transparència   en 
l'elaboració,  execució  i  control  del  pressupost,  així  com  en  l'assignació  i  gestió 
dels recursos públics, orientats pels principis d'eficàcia, eficiència i qualitat de les 
finances públiques. 

 
És en aquest context que es considera oportú l'aprovació d'una Ordenança de 
General  de  Gestió  de  Subvencions  per  l'Ajuntament  de  Girona  i  els  seus 
Organismes  Autònoms,  als  efectes  de  regular  les  condicions  d'atorgament  i 
gestió de les subvencions, amb el propòsit de proporcionar una eina de treball 
que faciliti els procediments d'aplicació i per tal d'establir criteris homogenis en la 
tramitació,   justificació   i   control   tant   per   part   dels   òrgans   gestors   de   les 
subvencions  com  per  part  de  la  Intervenció  General  en  les  seves  funcions  de 
fiscalització  i  control,  com  així  preveu  l'art.  17.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de 
novembre, General de Subvencions. 

 
Vist  l'establert  a  l'art  17.2  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions, i art 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, 

 
1r.- Aprovar inicialment l'Ordenança General de Subvencions per l'Ajuntament de 
Girona, els seus Organismes Autònoms i Entitats que en depenen annexa a la 
proposta. 

 
2n.- Exposar al públic el present expedient, per un termini de 30 dies a partir de la 
publicació d'edicte al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària 
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i en el tauler d'anuncis de la corporació, per tal que els interessats puguin 
presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportuns. En cas que no es  
presenti  cap  reclamació  o  suggeriment  s'entendrà  definitivament  aprovat l'acord 
inicial. 

 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Sostenibilitat, 
qui exposa, el que es presenta a aprovació és l’inici de l’ordenança general de les 
subvencions de l’ajuntament de Girona i els seus organismes autònoms i els ens 
dependents. 
Com tots vostès saben, part important de l’activitat financera de l’Ajuntament de 
Girona es realitza a través de les subvencions. És un instrument l’objectiu del qual 
és donar resposta a les demandes socials i econòmiques de les persones o entitats 
públiques o privades. 
Sabem que la col·laboració entre aquests agents públics i els agents privats és una 
eina fonamental en el benefici de l’interès col·lectiu i també és un model que aquest 
govern creu que és un bon instrument per poder generar riquesa. 
Les subvencions és una modalitat de despesa pública i, per tant, també s’han 
d’ajustar als criteris i a les directrius de política pressupostària, i s’ajusten als criteris 
pactats per la Unió Europea. El principi bàsic que ha de regir tota gestió, tota 
subvenció és la transparència, i crec que podem dir que forma part de l’ADN 
d’aquest Ajuntament. 
En aquest sentit, cal recordar la posada en marxa del portal de transparència, on el 
ciutadà pot allà disposar de tota la informació i on en breu també podrem trobar tots 
els convenis, totes les subvencions que signi o concedeixi l’Ajuntament de Girona 
amb totes les entitats i les institucions i les empreses. 
El que pretenem amb aquesta ordenança és deixar clar i ratificar sobre el paper tots 
aquells procediments que en realitat ja els estàvem aplicant, ja s’estaven fent per tal 
de facilitar la feina tant a l’Administració com als mateixos beneficiaris. 
La mateixa Llei de subvencions estableix un sistema de seguiment i de control 
d’aquestes subvencions. Per tant, aquesta ordenança el que permetrà és que les 
diferents àrees dels diferents departaments de l’Ajuntament puguin disposar 
d’aquesta eina i homogeneïtzar la gestió integral a l’hora de donar concessions, de 
concedir les subvencions. I també podrem veure incrementar el nivell d’eficiència i 
eficàcia en la gestió de la nostra despesa pública. I de les subvencions també 
facilitarà la transmissió, que sigui més fàcil per al beneficiari de la subvenció, que 
sàpiga exactament quins tràmits ha de seguir. 

 
Obert debat, intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, li 
avancem el nostre vot favorable, però volem que consti que va ser el nostre grup 
qui va advertir d’algunes mancances que hi havia en aquesta ordenança general de 
subvencions. 
Ara la senyora regidora ens ha parlat del portal de transparència; també hem de dir 
que això no hi estava inclòs quan varem fer la reunió, i per tant, volem que consti 
que va ser el nostre grup qui va fer aquestes esmenes dintre d’aquesta ordenança 
de subvencions. 
Entenem també que l’equip de govern era l’encarregat de fer les comprovacions 
oportunes abans de portar aquesta ordenança a Ple. 

 
Fa ús de la paraula la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC-CP, qui 
manifesta, des del Grup Municipal del Partit dels Socialistes, estem d’acord que tot 
allò que pugui facilitar la gestió burocràtica és un pas positiu i l’establiment de 
criteris homogenis, millora la transparència, i en l’atorgament d’ajuts. Però en 
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aquest cas nosaltres ens abstindrem perquè considerem que aquesta nova 
ordenança podria incloure més avenços, ser més ambiciosa en algunes millores. 
Nosaltres, bé, hem parlat amb la regidora i havíem proposat modificacions del text 
en dos articles, que finalment no s’han acceptat: en un punt que creiem que és molt 
important en què diu que el beneficiari només ha de sol·licitar tres pressupostos i 
justificar l’elecció en cas que aquests siguin superiors al que és el que es coneix 
com a contracte menor, que és a partir de cinquanta mil euros, una d’obres, divuit 
mil per a altres tipus. 
Hi ha molts contractes de 49.900 i llavors dius, bé, quan estem donant diners, 
subvencions a entitats privades o externes al que és l’Administració pública, 
considerem que una bona gestió dels recursos públics i per millorar la transparència 
d’aquests seria important rebaixar aquests imports, i proposàvem, imports 
substancialment inferiors a aquests cinquanta mil i divuit mil per a altres tipus de 
serveis.  
I també en el punt que feia referència al pagament de subvencions, nosaltres 
proposàvem poder donar per avançat subvencions que fossin del tarannà 
d’innovació. Considerem que les subvencions són una eina molt important per 
recolzar organitzacions i persones que porten a terme activitats de diverses 
tipologies, i que moltes vegades aquestes es donen a pilota passada, ja quan el 
projecte està executat i pagat per l’entitat, llavors l’Ajuntament dóna la subvenció. 
En alguns casos és molt important i interessant, sobretot per portar temes 
d’innovació, beques d’estudis, acció social, poder donar aquests diners a l’avança. 
I llavors, proposàvem, que en projectes d’aquest tipus no es basés simplement en 
les bases de la subvenció de cada subvenció, sinó que ja fos, es reglés més o 
menys pel mateix sistema pel qual finança la Unió Europea els projectes 
d’innovació, que avança un 50 per cent i a mida que es van fent certificacions va 
lliurant la part. 
Bé, per tot això, creiem que aquesta ordenança podria haver estat una mica més 
ambiciosa, tot i que reconeixem, que ja és un primer pas que és interessant. I, bé, 
el nostre grup s’abstindrà. 

 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, nosaltres 
agraïm ja que en el seu moment s’ajornés la decisió de portar aquest punt a Ple, 
perquè això ens ha permès, treballar-ho, fer-hi una sèrie d’esmenes, i en aquest 
cas sí que se’ns han tingut en compte. Llavors, per això, hi votarem a favor. 
Creiem que és una bona iniciativa perquè permet ordenar les diferents 
subvencions, beques i premis que es donen des de l’Ajuntament i creiem, que és 
una necessitat que els criteris i les exigències que hi han diferents a les diferents 
subvencions, que fins ara cada àrea tenia el seu propi sistema, hi hagi uns criteris i 
unes exigències comunes. I, per tant, en aquest sentit creiem que és molt 
important. 
Pensem que això facilita la transparència. No seríem tan agosarats com dir que, o 
sigui, considerem que encara a l’Ajuntament cal fer molta feina en la línia 
d’aconseguir o poder dir que és un ajuntament plenament transparent, però sí que, 
en tot cas, aquest és un pas i sí que hi ajuda. I, per tant, en aquest sentit sí que, 
ens sembla bona iniciativa aquesta ordenança.   
I, en qualsevol cas, volíem, desitjar, d’alguna manera, que aquesta ordenança 
també faciliti la feina als tècnics i tècniques de les diferents àrees quant al fet que 
tinguin una regulació en què basar-se, i també a les entitats i a la ciutadania, que al 
final són qui n’haurà de fer ús. 
Per tant, moltes gràcies i hi votarem a favor.  
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Intervé el Sr. Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, en el 
mateix sentit que deia la senyora Pèlach, volem agrair que aquest tema que en el 
Ple del mes de juliol havia quedat sobre la taula, a finals de juliol ja varem tenir 
l’ordenança, i per tant, ens ha permès, el seu estudi. 
Hem observat que el llenguatge és tècnic, està ajustat a la llei i que pràcticament 
difereix en molt poc del que tenen altres entitats com és, per exemple, la Diputació. 
I, per tant, en principi, ens sembla correcte. 
Sí que volem fer esment que estarem amatents, que és una aprovació inicial, que, 
per tant, ara s’obre un període d’al·legacions i estarem amatents a aquestes 
al·legacions. 
I permetin-me només una petita observació: en les converses que hem tingut amb 
persones que han gaudit d’alguna d’aquestes subvencions ens han fet notar que 
ells creien que caldria advertir tant a les bases de la convocatòria com als 
beneficiaris de forma clara que les subvencions estan subjectes a impostos i que en 
cap cas es poden considerar com a despesa a la justificació. 
Creiem que els beneficiaris, sobretot quan són particulars, han de tenir clar que de 
l’import que rebran n’hauran de restar la part que correspongui a impostos, però 
que, en canvi, n’hauran de justificar el 100 per cent, fet que representa que hauran 
de pagar els impostos amb recursos propis. 

 
Intervé la Sra. Planas, qui manifesta, moltes gràcies a tothom que ens ha donat el 
recolzament per a aquesta ordenança. Dir que serà la primera vegada que els 
convenis i les subvencions es faran públics. Que és cert que varem estar parlant de 
la transparència, però ha de quedar clar que per sobre de l’ordenança hi ha una 
normativa que ja estableix que hi ha d’haver transparència. I que aquest Ajuntament 
no ha necessitat que sortís la Llei de la transparència perquè ja havia posat en 
marxa molt abans un portal on es publicava tot allò que, bé, que tenia a veure amb 
contractació i referent a altres qüestions importants de l’Ajuntament. 
Pel que fa al Partit dels Socialistes, que la regidora ens deia que, bé, que estàvem 
parlant de quanties de cinquanta mil i divuit mil euros; bé, són quanties que és el 
que estableix la Llei de contractació i són les que s’apliquen a l’Ajuntament. Crec 
que nosaltres no podem ser més restrictius del que fem nosaltres mateixos, no 
seríem coherents, o sigui, demanar per a altres el que nosaltres no podem aplicar 
perquè la llei no ho estableix d’aquesta manera.  
I quant a l’avançament dels diners, ja li havia a vostè comentat que les bases poden 
establir que s’avancin diners. Per exemple, a Temps de Flors s’està avançant un 80 
per cent. I, per tant, si nosaltres a innovació posàvem aquest 50 per cent que vostè 
establia és anar enrere, perquè si les bases d’aquestes subvencions, d’aquests 
convenis estableixen un 60 o un 70 i nosaltres en aquesta ordenança hem posat el 
50 per cent, crec que és anar enrere i no és el que pertoca. I a més a més, crec que 
cada àrea ha de tenir la llibertat en les seves bases per saber que allò que donen 
potser sí que es necessita uns diners a avançar i pugui avançar-se la quantia que 
s’estableix, com és, per exemple, en el Temps de Flors.  

 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-un 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP, C’s i PPC i quatre 
abstencions del grup municipal del PSC-CP. 

 
8.   Sol·licitud  ampliació  termini  reintegrament  a  l'Estat  de  les  quanties  
a retornar  en  concepte  de  liquidació  definitiva  de  les  participació  2013  
en ingressos de l'Estat. 

 
En data 7 d'agost de 2015 ha tingut entrada al Registre Municipal resolució de la 
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Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local de 17 de juliol d'enguany 
per la que s'aprova la liquidació definitiva de la participació d'aquest ajuntament 
en  els  tributs  de  l'Estat  corresponents  a  l'exercici  2013,  resultant  un  import  a 
retornar de 991.365,05 euros, després de l'ingrés efectuat dels conceptes amb 
saldo positiu, 31.191,36 euros, i que es corresponen als conceptes següents : 

 
1. Liquidació impostos cedits : 135.260,69 
- Impost sobre la renda de les persones físiques : 60.103,68 
- Impost sobre el valor afegit : 73.639,92 
- Impost sobre tabac : 1.517,09 

 
2. Liquidació fons complementari de finançament : 856.104,36 
- Fons complementari de finançament : 688.383,40 
- Compensació Impost Activitats Econòmiques : 142.542,28 
- Compensació addicional Impost Activitats Econòmiques : 25.178,68 

 
Atenent  a  la  necessària  devolució  dels  saldos  deutors  que  resulten  contra 
aquesta Corporació, i a la vista de l'establert a la DA 10a. del RD 17/2014, de 26 
de   desembre,   de   mesures   de   sostenibilitat   financera   de   les   comunitats 
autònomes  i  entitats  locals  i  altres  de  caràcter  econòmic,  que  inclou  un  règim 
especial de reintegrament d'aquests saldos deutors en el sentit de permetre la 
possibilitat de fraccionar en un període de 10 anys, exceptuant l'aplicació del 
règim aplicable amb caràcter general i contingut a l'art 72 de la Llei 36/2014, de 
26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015. 

 
D'aquesta manera es flexibilitza la devolució dels saldos deutors de la liquidació 
2013  de  les  Entitats  locals,  habilitant  el  mateix  procediment  que  per  a  les  
liquidacions  negatives  de  2008  i  2009  amb  un  termini  de  devolució  de  120 
mensualitats  a  partir  de  gener  de  2016,  sempre  que  ho  sol·licitin  les  pròpies 
entitats  locals  afectades  i  que  compleixin  amb  els  requisits  continguts  en 
l'esmentat  Reial  Decret,  i  ja  d'aplicació  al  reintegrament  de  les  liquidacions 
negatives de 2008 i 2009. 

 
Vista  la  comunicació  rebuda  en  data  3  de  setembre  de  2015  del  Servei  de 
Coordinació  amb  les  Hisendes  Locals  del  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques pel qual es comuniquen les fórmules de devolució dels saldos deutors 
de la liquidació definitiva de participació en els ingressos de l'Estat, així com dels 
requisits per ajornar a 10 anys la cancel·lació del deute que s'estableixen en: 

 
- acord del Ple Municipal sol·licitant l'ajornament 
-   presentar   la   liquidació   2014   de   totes   les   entitats   que   formen   el   
sector d'administracions públiques de l'Entitat Local 
-  previsió  de  compliment  a  31  de  desembre  de  2015  de  l'objectiu  
d'estabilitat pressupostària i límit d'endeutament 
- període mig de pagament no superior a 60 dies 

 
La sol·licitud formal es presentarà per mitjans telemàtics amb els mitjans que es 
facilitin als efectes i amb data límit 1 de novembre de 2015. 

 
 

Atès l'establert a la Disposició Addicional 10a del Reial Decret 17/2014, de 26 de 
desembre, 

 
Sol·licitar  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions  Públiques  el  fraccionament  a 
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120  mensualitats  del  reintegrament  a  efectuar  per  aquesta  Corporació  en 
concepte  de  la  liquidació  definitiva  per  la  participació  en  ingressos  de  l'Estat 
corresponent a l'exercici 2013 i que importa un total de 991.365,05 euros. 

 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Sostenibilitat, 
qui exposa, el 7 d’agost d’aquest any ha entrat al nostre registre la resolució de la 
Secretaria General de Coordinació Autonòmica Local, en la qual s’aprovava la 
liquidació definitiva de participació de l’Ajuntament amb els tributs corresponents a 
l’exercici 2013, la qual establia que s’havia de retornar 991.365,05 euros. Atenent 
que estem obligats a aquesta devolució, aquest saldo deutor que tenim, que té 
aquesta corporació i que, a més a més, la normativa estableix amb un règim 
especial, el reintegrament d’aquest saldo deutor, la possibilitat de poder-lo 
fraccionar en deu anys, és a dir, cent vint mensualitats, a partir del gener del 2016, i 
estableix que sempre que ho sol·liciti la mateixa corporació –i així ho farem. I que, a 
més a més, complim tota una sèrie de requisits que estableix el decret, que aquest 
Ajuntament compleix tots aquests requisits. Llavors, el que portem és sol·licitar al 
Ministeri d’Hisenda poder fraccionar aquests pagaments a cent vint mensualitats. 

 
Obert debat, fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la 
CUP, qui manifesta, nosaltres ens abstindrem en aquest punt sobretot perquè 
creiem que l’Estat el que ha fet en aquest cas és posar-nos en un atzucac per una 
mala previsió; no sabem ben bé quins són els càlculs que utilitza l’Estat, per fer, 
però veiem que cada vegada ens trobem en el mateix context. I trobem que en un 
context en el qual el que hi ha és un sistema deficitari de finançament per als 
municipis, el que proposem nosaltres com a grup és que fem una insubmissió al 
retorn d’aquesta quantitat. 
Creiem que el que hauríem de fer és exigir la condonació d’aquest deute, atès, que 
el sistema actual de finançament dels municipis és nefast. I per això volem 
denunciar d’alguna manera aquest problema de finançament en què es troben els 
municipis i que aquestes quantitats l’únic que fan és agreujar o complicar, en 
qualsevol cas, la gestió dels municipis. 
Creiem que a més a més no és només els municipis, sinó també existeix un context 
i una situació d’espoli fiscal als Països Catalans, i per tant, volem aprofitar també 
per denunciar-ho. I el que creiem és que caldria o demanaríem que es traslladés 
aquest malestar a l’Estat i s’exigís una reforma amb profunditat del sistema de 
finançament local. 
Per tant, ens abstindrem una mica denunciant aquest context. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, només aclarir una cosa: les liquidacions a 
vegades són positives i a vegades són negatives; portàvem un temps que 
justament ens eren favorables i les previsions del Govern espanyol en aquest sentit 
a vegades pequen d’excessiu optimisme.  
Però dels darrers anys la vegada que ha pecat de més optimisme no ha estat 
aquesta, va ser una d’anterior en què varem haver de tornar 2 milions i mig per un 
error de càlcul una mica sospitós. Allà –vostè que demana una carta– jo ja vaig fer 
una carta al ministre –que va ser degudament contestada– explicant això mateix 
que vostè diu: explicant que potser és el moment de fer un, en fi, que hi havia un 
infrafinançament dels ens locals, que això ens feia anar molt malament perquè ens 
generava tensions de tresoreria, moltes incerteses.  
Però en honor a la veritat li he de dir que en els últims anys hem rebut diners i en 
aquest ens toca pagar, i que ens toca pagar en cent vint mensualitats, que 
probablement es poden solapar amb devolucions positives.  
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Intervé la Sra. Planas, qui exposa, no és pagar, ells el que fan cada mes és donar-
nos uns diners, per tant, ens ho dedueixen; per tant, nosaltres si fem aquesta 
insubmissió, no tens la possibilitat de poder-ho fer. 

Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, trobarem ocasions millors per a 
això. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-un 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP, C’s i PPC i quatre 
abstencions del grup municipal del PSC-CP. 

 
MOCIONS: 
 
9.   Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per a l'ampliació del parc 
d'habitatge social a Girona. 

 
Una de les conseqüències de la crisi econòmica és la dificultat de moltes famílies 
d'accedir  a  un  habitatge  digne.  La  caiguda  d'ingressos  de  la  unitat  familiar  ha 
comportat masses vegades l'expulsió d'aquesta del seu habitatge habitual, al no 
poder fer front al lloguer o a la hipoteca, produint-se episodis de desnonaments 
que  malauradament  han  estat  una  de  les  imatges  d'aquest  període  de  crisi. 
Alhora,  i  també  a  causa  de  la  recessió,  s'han  multiplicat  altres  problemàtiques 
com, per exemple, la dels joves que no poden emancipar-se al no tenir ingressos 
suficients per poder fer front a les despeses d'un pis. 

 
Paral·lelament a això, el nombre de pisos buits ha augmentat exponencialment al 
llarg dels darrers anys. A la nostra ciutat, segons un informe de la UMAT, l'any 
2012 hi havia a Girona 1.437 pisos buits, quan abans de la crisi (2007) aquesta 
xifra era de 468. Ens trobem amb la situació, de que l'augment de casos de  
famílies  que  no  poden  accedir  a  l'habitatge  ha  coincidit  amb  l'augment 
paral·lel de nombre de pisos buits. El lema que va popularitzar la PAH de "ni gent 
sense casa, ni cases sense gent" ha pres tot el sentit del món i ha fet palesa una 
situació que considerem no només injusta, sinó també quasi immoral. 

 
En  aquest  sentit,  si  concebem  l'habitatge  com  un  dret,  les  administracions 
públiques han de confeccionar polítiques per tal de garantir-lo. I han de dotar-se 
de les eines necessàries per tal de fer possibles aquestes polítiques. En el cas 
que  ens  ocupa,  l'eina  més  fonamental  per  implantat  polítiques  d'habitatge  és, 
lògicament, l'habitatge mateix. És important que les administracions disposin d'un 
parc d'habitatge social suficient per tal d'atendre les demandes de la població. 

 
En el nostre cas i pel que fa concretament al lloguer social, Catalunya i Espanya 
estan a la cua d'Europa. Menys del 2% total d'habitatges són de lloguer social, 
enfront de la mitjana europea del 15% (Eurostat, 2010). La Fundació Hàbitat 3, 
per il·lustrar amb més dades, ha calculat que Catalunya necessita uns 230.000 
habitatges en lloguer social, alhora que també fa falta habitatge assequible per 
atendre  les  necessitats  de  les  entitats  socials  que  porten  a  terme  programes 
d'inclusió social. 

 
Cal, que les administracions trobin solucions imaginatives per augmentar el parc 
d'habitatge social i liderar políticament la solució a aquesta problemàtica. En aquest 
sentit, proposem al Plenari el següent ACORD: 

 
" Que l'Ajuntament de Girona presenti abans d'acabar l'any 2015 un projecte amb 
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diferents  vies  per  tal  d'augmentar  el  parc  d'habitatge  social  de  la  ciutat  fins  a 
situar-lo  en  paràmetres  raonables  en  relació  nombre  d'habitants,  així  com 
calendaritzar les accions que s'hauran de dur a terme per aconseguir-ho, vetllant 
per disposar d'una xarxa de pisos prou nodrida com per fer front a les urgències i 
a les necessitats socials en aquest àmbit. 

 
Presenta la moció el Sr. Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, 
ara no els explicaré les dificultats de les famílies que tenen avui per accedir a 
l’habitatge; suposo que ja tots en són conscients i no cal que entri en grans 
explicacions amb relació al necessari que és aquest fet. La moció que nosaltres 
presentem el que pretén és instar l’Ajuntament perquè ampliï el parc d’habitatge 
social del qual en aquests moments disposa. 
Nosaltres pensem que l’elevada taxa d’atur entre els joves, les persones soles amb 
fills a càrrec, fins i tot ara recentment hem tingut un clar exemple d’una desgràcia 
natural, com va ser l’incendi de les Pedreres, que va necessitar el reallotjament 
d’una família –també ens estem preparant per poder atendre emergències–, fan o 
requereixen que l’Ajuntament disposi d’un parc d’habitatge social suficient per poder 
donar resposta a aquestes necessitats que van sortint. 
He tirat una mica de premsa i, per exemple, trobem que el 21 de gener de 2014 el 
nombre de pisos buits a Girona s’havia triplicat en els últims sis anys. I en aquesta 
mateixa notícia surt que l’Ajuntament de Girona donarà el marge de vint-i-cinc dies 
als bancs perquè facilitin quants pisos buits tenen en propietat.  
En aquells moments no se sabia o no s’havia contestat en aquest Ple quin era el 
nombre de pisos que es tenien o que es podien posar a disposició per a lloguer 
social. Tirant també de premsa, el 29 d’agost, a El Punt Avui també, sortia 
publicada una notícia en la qual la senyora Paneque demanava a l’Ajuntament, va 
demanar al Govern que ens informés de quin parc d’habitatges disposa 
l’Ajuntament, i encara no ens han respost. Això, diguéssim, set mesos després. 
I sí que ens hem de felicitar perquè avui a la una el migdia sí que hem rebut una 
resposta per part del regidor en la qual ens ha facilitat el nombre d’habitatges que 
estaven en lloguer social; per tant, podríem dir que un any i, bé, sí, un any i mig 
després avui sabem quants pisos tenim en lloguer social. 
Altra cosa és que aquests pisos puguin donar resposta a les necessitats, perquè 
estem parlant de necessitats emergents i que moltes vegades no podem arribar a 
controlar. A qualsevol de nosaltres ens pot passar en un moment determinat que 
tenim una situació de desgràcia i si tenim la sort de poder tenir uns recursos 
familiars o econòmics per poder fer front a això, perfecte, però si ens trobem que no 
tenim aquests recursos i ha de ser l’Ajuntament qui ens ha d’ajudar, aquest 
Ajuntament crec o considero o creiem al nostre grup que ha de tenir un parc 
suficient. 
Quan diem ampliar el parc no estem dient comprar habitatge; no estem dient això, 
hi han moltíssimes fórmules. El que demanem és realment que això es programi, 
que això es planifiqui, que es busqui quin és el nombre d’habitatges que s’haurien 
de tenir. 
De fet, també tirant d’hemeroteca –a més, això tots vostès ho deuen conèixer–, el 
dia 23 de juliol es va aprovar per unanimitat la Llei de mesures urgents per fer front 
a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica, fruit de la iniciativa d’una ILP 
popular. Un dels apartats d’aquesta ILP, el que proposava la ILP, i del que s’ha 
aprovat al Parlament, diu clarament que, entre altres aspectes, es preveu el supòsit 
per oferir un lloguer social per un mínim de tres anys en cas de manca d’habitatge i 
que les administracions garanteixin el reallotjament de les persones amb risc 
d’exclusió residencial durant els processos de desnonament. És a dir, el Parlament 
ens està posant un repte molt important a l’Administració local, és a dir, estem dient 
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que l’ajuntament haurà de poder disposar d’un parc d’habitatge social per poder 
oferir en aquells casos de desnonament que no puguin ser reubicats. 
Evidentment, la mateixa llei marca, i aquí potser no m’estendré, però sí que unes 
rendes que garanteixin que l’esforç del pagament del lloguer no superi el 10 per 
cent dels ingressos ponderats per unitat familiar, el 0,89 per cent de l’indicador de la 
renda de suficiència o el 12 per cent dels ingressos ponderats. És a dir, hi ha un 
càlcul de base econòmica per poder accedir a aquest tipus d’ajut. 
Què és el que demanem nosaltres en aquesta moció, el que plantegem, allò en què 
ens agradaria comptar amb el vostre recolzament? Seria que l’Ajuntament es 
marqués ampliar aquest parc d’habitatge que es destina a temes socials i que ho 
fes, no comprant, sinó, per exemple, accedint a la junta d’herències, per exemple, o 
accedint a donacions o facilitant, per exemple, la promoció que particulars puguin 
posar els seus habitatges a disposició de les persones que ho necessitin, 
evidentment, a través dels tècnics de l’Administració. 
Sí que és veritat que hi han hagut exemples en aquest sentit, perquè si la resposta 
és: «No, això ja es va aprovar, es va fer una borsa d’habitatges…», però el que 
estem dient –bé, i no ho dic jo, això ho diu exactament un informe de l’Eurostat, que 
crec que en aquests moments té força solvència, del 2010– que Catalunya i 
Espanya estan a la cua d’Europa, a la cua d’Europa –jo que Espanya estigui a la 
cua d’Europa, mira, però que Catalunya hi sigui també em preocupa–, ja que el 2 
per cent total dels habitatges són de lloguer social, enfront d’una mitjana europea 
del 15 per cent. 
Per tant, s’estima que es necessitaran uns 230.000 habitatges en lloguer social. 
L’Ajuntament no pot donar l’esquena a aquestes evidències: necessitem augmentar 
com sigui aquest parc. Els demanem una fórmula imaginativa. Demanem implicar el 
tercer sector; el tercer sector crec que és fonamental també per ajudar-nos en això.  
I demano el vot positiu per a aquesta moció. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
exposa, d’entrada Catalunya i Espanya és el mateix, si un està a la cua l’altre 
també, i per tant, a mi em preocupen les dues coses. Perquè possiblement 
Espanya estigui a la cua perquè Catalunya no acaba de fer els deures en alguns 
temes, i aquest d’habitatge n’és un. Per tant, crec que intentar ara amb una moció 
sobre l’habitatge obrir un debat –que no pateixi que ja el tindrem, perquè la CUP ha 
presentat una moció on els permetrà tornar-nos a dir altra vegada tot això que 
pensen amb relació a la independència de Catalunya, i els que no pensem com 
vostès també defensar la nostra posició–, crec que el tema de l’habitatge i dels 
desnonaments i de la manca d’habitatge social a la ciutat de Girona és prou 
important, té prou entitat i té prou pes per no confondre i no aprofitar per donar 
coletillas en altres sentits. 
I no pateixi que el 27 de setembre també quedarà molt clar què pensen tots els 
catalans amb relació a la unitat d’Espanya i amb relació a la convivència a 
Catalunya. 
Miri, amb relació a la moció que presenta nosaltres li votarem a favor. Li votarem a 
favor perquè estem totalment d’acord que aquest és un problema que tenim en 
aquests moments a la societat gironina i a la societat catalana i espanyola en 
general, perquè és un tema que durant la campanya electoral crec que tots els 
candidats varem coincidir sempre que treballaríem en la mateixa línia i en la 
mateixa direcció per aconseguir poder oferir a totes aquelles famílies i persones de 
Girona que necessitessin, un habitatge que hi poguessin accedir. I per tant, seria 
ara contradictori oposar-se a una moció, que a més agraeixo que s’hagi fet en els 
termes en què s’ha fet i que s’hagi deixat oberta en el sentit de poder ser flexible a 
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l’hora de decidir entre tots quines són les mesures que s’han de prendre per 
aconseguir ampliar aquest parc d’habitatge social de la ciutat de Girona. 
Jo mateixa durant la campanya electoral parlava, que no s’havia d’imposar per 
aconseguir més habitatge social, sinó que s’havia de dialogar, que s’havia de 
dialogar amb particulars perquè ens ajudessin a posar habitatges en el parc de 
«vivenda» social de l’Ajuntament de Girona; també amb els bancs, amb els bancs 
també s’ha de dialogar perquè ens ajudin i ens ofereixin a veure també quines 
possibilitats podem tenir a través seu d’oferir més habitatge social a la ciutat de 
Girona. 
I, per tant, nosaltres hi donarem suport, com dic, perquè creiem que és important 
fer-ho, fer-ho junts, fer-ho amb diàleg, sense imposicions, perquè l’objectiu final és 
ampliar el parc d’habitatge social de la ciutat de Girona, per tant, oferir més 
possibilitats a aquelles persones que ara ho necessiten i que ho estan passant 
malament. 
 
Intervé el senyor Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui manifesta, 
nosaltres no hi votarem a favor; nosaltres votarem abstenció. 
En primer lloc, vostè ens parla d’habitatge digne, del nombre d’habitatges buits que 
ha augmentat, d’aquesta diferenciació, a la qual ja feia referència la nostra 
companya, del Partit Popular, entre Catalunya i Espanya. Vull dir, vostès enquistats 
allà mateix sempre. Però, bé, no entrarem en un debat estèril perquè aquest Ple ni 
és competencial d’aquests debats ni molt menys ho seria des del Parlament de 
Catalunya. És un altre debat que ja el tindrem en pocs dies. 
Vostè també ens parla de l’habitatge com un dret. Evidentment. Què vull dir amb tot 
això? Vostè presenta una moció carregada de bones intencions –això no li ho 
negarem, per això ja li avancem que el nostre vot serà una abstenció–, però no ens 
diu com ni de quina manera portar això a terme. Perquè la proposta d’acord és 
buida, la proposta d’acord no incorpora l’eina, l’eina que si visualitza la moció que 
ve darrere que presentem des del meu grup potser seria l’eina correcta, ja que la 
taula d’habitatge que tenim constituïda ja a l’Ajuntament no és una eina útil de 
debat polític, on demanarem tot allò que demanarem ara dintre d’uns moments. 
Però el que li hagi de dir, que més enllà de presentar aquesta moció amb una 
manca de base de com i de quina manera es pot portar a terme l’eina fonamental, 
amb quin recurs, perquè carregar de bones intencions. I quan vostè diu que 
l’Ajuntament de Girona presenti abans d’acabar el 2015 un projecte amb diferents 
vies per augmentar, escolti’m, si vol des del meu grup ens comprometem a 
presentar-li nosaltres diferents projectes. 
Sap què farà falta? Recursos per poder-los convertir en realitat; aquí és on hi ha la 
mancança d’aquesta moció.  
No hi votarem en contra, li reconeixem que està carregada de bones intencions, 
però trobem a faltar els punts d’inflexió i els punts de coherència per poder-la 
convertir en realitat. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui manifesta, 
disposar d’un habitatge és una condició indispensable per al desenvolupament de 
la vida de les persones i per al manteniment de la seva dignitat. La crisi econòmica, 
que té els orígens en una mala praxi de regulació dels mercats financers, ha 
provocat conseqüències dramàtiques per a moltíssimes famílies en forma d’atur i 
milers de famílies que no poden fer front a les condicions de mercat per pagar bé 
una hipoteca o bé un lloguer, que potser és el problema més important també. 
Actualment, el problema és la manca d’habitatges d’urgència, una necessitat 
d’habitatge a curt termini.  
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A això hi hem d’afegir, tal com diuen les entitats del tercer sector social, que no 
només estem parlant de manca d’habitatge, sinó d’ocupació, salut, aigua, llum o 
gas. 
El primer que hem d’exigir és que s’adoptin mesures estatals i des del Parlament de 
Catalunya que abordin amb més profunditat aquesta greu problemàtica: legislació 
contra el sobreendeutament, lleis per aturar els desnonaments, perquè la dació en 
pagament liquidi la totalitat del deute, que les famílies necessitades puguin 
romandre en lloguer o usdefruit fins a tenir un nou habitatge, petició de 
responsabilitats per les males praxis d’actors de la bombolla immobiliària, etcètera.  
Estem d’acord, amb aquesta moció que fan que l’Ajuntament presenti un projecte i 
un calendari d’actuacions per poder augmentar el parc d’habitatge social. Per això 
volem reconèixer el paper proactiu que s’està duent des de l’Oficina Municipal 
d’Habitatge, però segurament amb una necessitat de major dotació de personal, tal 
com es demana a l’informe 2014 sobre el servei de mediació per a l’habitatge, per 
l’increment considerable de casos. Ara només és atès per un advocat vint-i-cinc 
hores a la setmana. O per poder tornar a aquesta oficina la informació, gestió i 
transparència sobre les promocions d’habitatge protegit, que des del 2013 van 
passar a l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Actualment només es recullen les 
dades de les persones que volen accedir a un habitatge. 
A l’oferta pública actual d’habitatge, totalment insuficient, i atès que som un dels 
municipis amb demanda acreditada, segons la Generalitat, un dels setanta-dos 
municipis, ens cal, ampliar el parc públic de lloguer social mitjançant el dret de 
tempteig i retracte en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions 
hipotecàries des del 2008, i vetllar pel compliment de les obres d’adequació, sinó 
demanar-ne la cessió. 
Defensem que cal obligar les entitats financeres i les grans empreses a posar els 
habitatges buits a disposició dels ciutadans i de les administracions, especialment 
aquelles entitats bancàries que han rebut ajuts públics. 
Totes les organitzacions estan demanant que el parc públic i social de lloguer 
s’incrementi per poder donar resposta a la demanda alarmant. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal CUP, qui exposa, estem molt 
d’acord en l’argumentari: creiem, evidentment, que sí que hi ha una necessitat 
d’habitatge social, i m’agrada que es faci esment a aquesta contradicció que al 
mateix temps que hi ha aquesta necessitat d’habitatge, existeixen un munt de pisos 
buits.  
Per això també volia fer esment al reconeixement que ja fa la mateixa moció a la 
tasca de la PAH, perquè crec que és gràcies, precisament, a aquest moviment 
social que avui dia som on som, perquè, si no, la situació encara seria molt més 
dramàtica. 
Sí que hi trobem a faltar un esment, en aquest argumentari, al que són els causants 
d’aquesta situació, perquè crec que és important entendre, també per què som 
aquí. I per això estaria bé que s’hagués parlat de la legislació o la desregulació 
interessada, diria, de l’Estat que ha permès o ha facilitat que es produeixi aquest 
drama. I també un esment als bancs i als altres especuladors que han provocat que 
existeixi aquesta situació, aquest drama. 
És evident que hi ha una necessitat d’habitatge social i que, per tant, el parc que 
tenim és deficitari, però això també es deu al fet que no hi ha hagut cap govern, ni a 
l’Estat ni a la Generalitat ni municipal, que hagi apostat per ampliar aquest parc. I, 
en tot cas, quan s’ha ampliat aquest parc s’ha fet sobretot, quan s’ha fet habitatge 
social, sobretot apostant per la compra. I això ens ha portat també on som ara, 
perquè l’aposta per la compra, és una aposta, abans parlàveu d’efímera, és una 
aposta efímera.  
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I, per tant, creiem que és important remarcar que qualsevol via d’ampliar aquest 
parc ha de prioritzar sobretot o diria quasi considerar únicament l’opció de lloguer 
social. 
Per això, sí, cal ampliar el parc de lloguer social i cal marcar una estratègia per 
seguir aquesta línia. I aquí crec que és important que també diguem que cal 
explorar totes les vies per fer això. N’esmentàveu algunes, però també, voldria 
insistir que cal continuar treballant perquè els bancs que hem rescatat amb diners 
de tots cedeixin els habitatges; en el cas que no, continuar multant-los, que em 
sembla que està una mica estancada aquesta via. Però també valorar, per què, 
altres opcions com les possibilitats d’embargaments o d’expropiacions. És una via a 
explorar. 
I també apuntar no només la línia dels bancs, sinó també valorar altres propietats, 
altres propietaris d’aquests pisos buits, que nosaltres creiem que aquí és el focus 
també on ens hem de fixar, com són, constructores, immobiliàries o particulars que 
també engrandeixen, diguéssim, o fan créixer aquest volum de pisos buits. 
Ens hagués agradat, parla la moció de paràmetres raonables i ens hagués agradat,  
que concretés una mica més, perquè, si no, a vegades es corre el risc que 
aquestes mocions quedin una mica diluïdes. Però, en qualsevol cas, veiem el sentit 
de la moció i, per tant, hi votarem favorablement. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, en primera 
instància fer una manifestació –i és que és ja el que patíem en el moment en què 
varem veure les mocions, i també succeirà amb posterioritat i s’ha vist ara ja en la 
primera intervenció–: aquesta plenari des de fa molt de temps havia demanat que 
intentar blindar en tot moment, sobretot en època d’eleccions, presentar mocions 
que puguin originar unes certes discrepàncies o tibantors en el mateix Ple i que 
potser ens apartéssim una mica del que és motiu principal d’aquesta. I això des 
d’aquest grup sempre el que demanaríem és complir el dos compromisos que 
s’havien assumit ja des de fa molt de temps d’intentar centrar l’objecte de debat en 
aquests plens a qüestions que afectin pròpiament la ciutat de Girona, que aquesta 
l’afecta, però intentant obviar en tot moment, aprofitar-ho en la situació en què ens 
trobem en el moment actual, perquè ja ha sortit el 27-S fa un moment, quan estem 
parlant d’una qüestió que és bastant greu per a la ciutat de Girona.  
A part de l’indicat, també hi ha un element important, és a dir, el nostre grup en el 
moment del cartipàs ja va posar de manifest que el seu pla de govern inclouria una 
qüestió com aquesta, i va parlar-ho amb Esquerra Republicana - MES. Entenc o 
puc entendre la voluntat d’anar ràpid a l’hora de presentar la moció, perquè era un 
compromís assumit i que, evidentment, quedaria reflectit en el pla de govern i era 
una proposta. Es presenta la moció abans. Bé, el que fa aquest grup, evidentment, 
amb allò que és positiu i que pot permetre tirar endavant, el que no farà és posar 
pals a les rodes. Tanmateix, només indicar que hi han uns compromisos adquirits i 
que, evidentment, hi havia una voluntat de treballar conjuntament en aquest tema.  
I és una mica el que li reflectia ara la senyora Pèlach fa un moment, és a dir –vostè 
també ho ha dit–, manquen solucions imaginatives –em sembla que ha fet servir 
aquesta paraula. Perquè realment és molt complex. Parlaven del retracte o 
tempteig i retracte; ja està imposat a favor de la Generalitat, és a dir, hi és. La 
problemàtica que tenim en el moment aquest és que el valor amb què surten els 
pisos en el moment per poder exercir el dret a tempteig i retracte encara és molt 
elevat. 
Per tant, és cert que entre totes les forces que estan aquí, perquè cap de nosaltres 
ha manifestat la seva oposició, no sé si la paraula és «imaginatives», però sí que 
hem d’entre tots forçar i intentar trobar aquelles solucions –no sé si el que apuntava 
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la senyora Pèlach és el camí o no és el camí–, però, evidentment, hem d’explorar 
qualsevol opció factible que hi hagi per poder solucionar un problema greu. 
I alhora també de centrar-nos, hi ha una taula –ho apuntava el senyor Castel fa un 
moment, ja en parlarem a la propera moció–, però, evidentment, hi ha una taula 
d’habitatge que ja està constituïda des de l’anterior legislatura; crec que és una 
taula que té força utilitat i que es pot ampliar, que es poden fer aportacions a la 
mateixa taula per a la millora d’aquest servei.  
Actualment la informació que tenim a l’Ajuntament de Girona respecte a les 
necessitats fonamentalment ve donada per aquella gent que s’apropa, per tant, 
potser hauríem de començar a estudiar com esbrinar què hi ha més enllà dels que 
s’apropen per tindre realment un índex molt clar i un número molt determinat del 
que fa falta. I a partir d’aquí fer un plantejament i estudi d’ampliar aquest habitatge i 
alhora també buscar aquesta mena de lloguer social. 
Per tant, crec que la feina va encaminada en dos sentits o entenem que la feina va 
encaminada en dos sentits: primer, conèixer quina és la realitat efectiva més enllà 
de la que ens comenten i ens traslladen determinats estudis. Evidentment, el que 
respectaré, Eurostat, evidentment, és un estudi important, però és del 2010; estem 
al 2015. Per tant, la tasca que hem de fer és molt més propera del que ens afecta a 
la nostra ciutat. 
I, per tant, el que encaminaria, i, evidentment, aprovarem aquesta moció i 
treballarem perquè aquesta moció es pugui dur a terme i complir el que proposa, 
però sí que seria molt important que a través de la taula existent s’aporti i també es 
debati aquesta qüestió per intentar aconseguir entre tots les solucions imaginatives, 
però també la informació prèvia requerida per poder parlar amb fonament de dret i 
saber exactament la realitat en què ens trobem. 
 
Intervé el Sr. Calvo, qui exposa, responent una mica al plantejament de la senyora 
Laia i al del senyor Carles, quan he fet esment a l’hemeroteca era només per fer 
esment que una pregunta que es va fer el gener del 2014 avui, que estem a 
setembre de 2015, s’ha contestat. Llavors, evidentment que hi ha plena confiança 
que l’equip de govern posarà en el pla de govern una solució o intentarà buscar 
solucions per augmentar el parc d’habitatge, evidentment.  
Però amb el retorn del nostre grup el que volem és intentar accelerar una mica 
aquests processos i no deixar, que un any i mig, bé, és un any i nou mesos, per 
tenir una resposta. L’hem tinguda avui, fantàstic, escolta’m, meravellós; ara podem 
analitzar aquestes dades que comentava i veure si aquest parc d’habitatges que 
avui se’ns ha comunicat que existeix dóna o no resposta a les necessitats. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-
tres vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP, PSC-CP i PPC i 
dues abstencions del grup municipal de C’s.   

 
12. Moció  de  suport  a  l'acollida  de  població  refugiada  víctima  dels  conflictes 
armats a la Mediterrània. 

 
El  món  local  català  manifesta  la  seva  preocupació  per  la  crisi  humanitària  en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a 
Síria i d'altres conflictes internacionals. 

 
Segons  dades  de  l'ACNUR,  aproximadament  322.000  persones  han  creuat  la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la  
persecució,  de  les  quals  almenys  la  meitat  provenen  de  Síria.  A  més,  es 
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos 
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de l'any i es preveu que el nombre d'arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos. 

 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada 
per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de 
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més 
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels 
ajuntaments catalans  en  els  casos  d'actuacions  en  situació  d'emergència  i 
especialment en la postemergència i reconstrucció. 

 
L'any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d'emergència per donar suport a 
la població  arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de 
llavors, amb el suport dels municipis catalans. 

 
Davant de la situació actual i, 

 
Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,  
determina  que  la  dignitat  humana  és  inviolable  i  ha  de  ser  respectada  i 
protegida. 

 
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l'article 14 que, 
en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol 
país. 

 
Atès  que  la  Convenció  de  Ginebra  del  1951  i  el  Protocol  sobre  l'Estatut  del 
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l'Estat espanyol, preveuen que 
cal facilitar l'estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 

 
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 
Atès  que  pel principi  de subsidiarietat  tot el que pugui fer-se en una administració 
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 

 
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil 
i només 28 places d'acollida. 

 
Atès que els municipis catalans s'han caracteritzat per respondre solidàriament a  
l'arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb  un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 

 
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a què 
donin resposta a la situació dels refugiats. 

 
Per  tot  això,  des  de  l'Ajuntament  de  Girona,  es  proposa  l'adopció  dels  acords 
següents: 

 
Primer.- Instar el Govern espanyol a: 

 
Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, 
acollida i integració social i que s'estableixin mecanismes perquè es transfereixin a 
les administracions municipals per a la gestió descentralitzada. 
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per 
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millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les 
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 
Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de 
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l'ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 

 
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 
Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya  
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i 
assegurar-ne el desplegament. 
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel 
formar  i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer 
càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 
Donar suport als països d'asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% 
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o 
l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones. 

 
Tercer.- Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata 
per donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen 
aquesta  tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir solucions 
d'incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones en 
casos d'emergències humanitàries. 

 
Quart.- Elaborar un plan d'acollida municipal incorporar-hi l'asil. 

 
Cinquè.-  Donar  suport  i  col·laborar  amb  les  entitats  catalanes  que  treballen  en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 

 
Sisè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 

 
Setè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de 
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

 
Vuitè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora. Novè.- Oferir els municipis com a territori d'acollida. 

 
Desè.- Facilitar l'empadronament de totes les persones que declaren viure al 
municipi i conseqüentment garantir l'accés als serveis bàsics: possibilitat 
d'escolarització per als menors, atenció sanitària i social. 

 
Onzè.- Facultar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Girona en 
col·laboració amb les entitats que treballen des de Girona en l'acollida i el servei a 
les persones   sol·licitants d'asil, com a espai d'informació, discussió i coordinació de 
les accions  municipals en les línies de treball identificades i consensuades a la 
reunió en matèria de  refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015  a la seu del 
Fons Català amb la  participació  de més  d'una vuitantena d'ajuntaments. Aquestes 
són: 
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Assistència en les rutes de fugida 
Suport als municipis de la ruta  
Planificació i gestió de l'acollida  
Acollida a Catalunya 

 
Dotzè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d'emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat 
de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol. 

 
Tretzè.- Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament,  a  la  Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, a la  Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat 
espanyol. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. alcade qui exposa, la següent moció havia de ser la 10, 
però hi ha una petició que crec que tots els grups la podríem atendre que era 
substanciar ara exactament aquella moció que havíem convingut presentar 
conjuntament a través de la Federació de Municipis, l’Associació de Municipis, el 
Fons Català de Desenvolupament, perquè tenim aquí la persona que ha vingut i 
potser per no fer-la esperar. Si els sembla bé, posaríem la que tocaria en el número 
12, que, de fet, l’hem substituït per l’altra que ja coneixen vostès, fer-la ara. 

 
Demanaria a la persona designada que pogués venir fins aquí, que és el senyor 
Jamal Uwais. 
  
Benvingut aquí al Ple de Girona. Li agraeixo la seva presència aquí en 
representació de la comunitat siriana, si no ho tinc entès malament, perquè ens 
pugui relatar el que és la moció que subscrivim inicialment tots, tot i que formalment 
és la presentada per les dues entitats municipalistes i el Fons Català per a la 
Cooperació al Desenvolupament. 
Jamal, quan vulgui té la paraula. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Jamal Uwais, qui exposa, bona nit, senyor alcalde, 
senyors regidors, em dic Jamal, sóc refugiat de Síria i estic aquí des de fa dos anys. 
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en 
matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània arran de la guerra civil a 
Síria i d’altres conflictes internacionals. 
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades fugint de la violència i la 
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més en compte 
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any. I 
es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos. 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada 
per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de 
cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més 
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels 
ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència, i 
especialment en la postemergència i reconstrucció. 
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport 
a la població arran de la guerra civil a Síria, en la qual ha continuat treballant des 
de llavors amb el suport dels municipis catalans. 
Davant de la situació actual i atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió 
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Europea en el seu article primer determina que la dignitat humana és inviolable i 
ha de ser respectada i protegida. Aquesta declaració universal dels drets humans 
reconeix en l’article 14 que en cas de persecució tota persona té dret a sol·licitar    
asil i a gaudir-ne a qualsevol país. 
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’estatut del 
refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal 
facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu; atesa la 
crida de la plataforma Stop Mare Mortum, els municipis catalans per a la creació 
d’una xarxa de municipis acollidors; atès que pel principi de subsidiarietat tot el 
que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci 
en una de rang superior. Del 2013 al 2014 a Catalunya van passar de 484 a 786 
peticions d’asil i només 28 places d’acollida; atès que els municipis catalans s’han 
caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de 
conflictes com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la 
pau, els drets humans i el desenvolupament; atesa la demanda de la societat civil 
catalana als respectius municipis perquè donin resposta a la situació dels 
refugiats, per tot això, des de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer: Instar el Govern espanyol a demanar una major dotació de recursos a la 
Unió Europea per a suport jurídic, assistència, acollida i integració social, i que 
s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals 
per a la gestió descentralitzada; a augmentar el nombre de places d’asil, també 
com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de 
l’atenció col·lectiu; a augmentar de sis mesos a un mínim de vint-i-quatre mesos 
el període d’acollida de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la 
vulnerabilitat de cada persona; donar suport als països d’asil, normalment 
empobrits, on es concentren el 85 per cent de les persones refugiades del món, a 
través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
 
Segon: Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a actualitzar la dotació 
pressupostària del Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat el 28 de 
gener de 2014, adequant-lo a la situació actual i assegurar-ne el desplegament; 
territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil, i en paral·lel, 
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer 
càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants; donar suport als municipis 
acollidors i facilitar-ne la coordinació; donar suport als països d’asil, normalment 
empobrits, on es concentren el 85 per cent de les persones refugiades del món, a 
través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o 
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones. 
 
Tercer: Instar les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata 
per donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen 
aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir situacions 
d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de persones en 
casos d’emergències humanitàries. 
 
Quart: Elaborar un pla d’acollida municipal i incorporar-hi l’asil. 
 
Cinquè: Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. 
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Sisè: Definir quin suport, servei i infraestructura pot oferir el municipi per acollir les 
persones sol·licitants. 
 
Setè: Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de 
les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 
 
Vuitè: Endegà i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament 
amb vocació transformadora. 
 
Novè: Oferir els municipis com a territori d’acollida. 
 
Desè: Facilitar l’empadronament de totes les persones que declarin viure al 
municipi i, conseqüentment, garantir l’accés als serveis bàsics, possibilitat 
d’escolarització per als menors, atenció sanitària i social. 
 
Onzè: Facultar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Girona en 
col·laboració amb les entitats que treballen des de Girona en l’acollida i el servei a 
les persones sol·licitants d’asil com a espai d’informació, discussió i coordinació 
de les accions municipals en les línies de treball identificades i consensuades a la 
reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu 
del Fons Català, amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. 
Aquestes són: assistència en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, 
planificació i gestió de l’acollida, acollida a Catalunya. 
Dotzè: Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual a través del Fons Català en col·laboració amb les entitats 
municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat 
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
Tretzè: Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 
espanyol. 
Gràcies per aguantar-me i bona nit. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, Jamal, no només per la teva presència, per 
les teves paraules, sinó pel teu excel·lent català, que amb aquests dos anys que 
fa que ets aquí ja l’has pogut acreditar, i pel fet que amb la teva veu ens has fet 
molt més proper el que és una moció que efectivament és important i és 
transcendent per a la humanitat i per a la ciutat de Girona, però que justament 
amb la teva veu crec que hi ha donat aquell punt que en aquest Ple li calia. 
 
Ara seria el torn dels grups municipals. Varem quedar que breument faríem una 
pinzellada. Per tant, senyora Veray, si vol començar. 

 
Obert debat, fa ús de la paraula la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, 
qui exposa, agrair-li a en Jamal la seva intervenció. 
I seré breu, brevíssima, com deia l’alcalde, crec que avui la veu d’en Jamal és la 
que parla i, per tant, qualsevol intervenció que poguéssim fer els grups seria 
intentar polititzar una moció que crec que si una cosa té bona és que és de tots i 
que hem de separar la solidaritat, i aquestes mostres de solidaritat han sortit 
espontànies a la societat catalana i també a la societat gironina per ajudar en una 
crisi humanitària com la que s’està vivint a síria. Segueixi sent això, un sentiment 
de solidaritat que fuig de polititzacions i d’intentar capitalitzar-ho. Per tant, fins 
aquí. Agrair en Jamal la seva intervenció. I, com ja li he anticipat a l’alcalde, 
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donaré suport a la moció. 
 

Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, lògicament, 
aprovarem la moció i donem tot el suport en una tragèdia com és aquest exili 
forçós. Sí que vull fer un incís, buscant la millora del refugiats que ens arribaran, els 
drets garantits, tot allò que s’ha parlat dintre la moció que contempla aquesta 
humanitat, i hi estem totalment d’acord, i no obstant, hem de vetllar per com serà 
aquesta integració: haurem de fer un gran esforç i un gran treball. I, com ha dit la 
senyora Veray, això no s’ha de polititzar, però sí que tots plegats i sigui el Govern 
que sigui qui governi hem de forçosament pensar a no crear futurs guetos. És a dir, 
hem de treballar per a una integració dintre la nostra societat donant tot allò que ja 
incorporava la moció, que són aquells drets garantits.  

 
Intervé la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC-CP, qui manifesta, 
primer de tot agrair a en Jamal la seva intervenció i el seu català. I, bé, 
evidentment, també votarem a favor d’aquesta moció d’acollida dels refugiats dels 
conflictes armats. I la meva intervenció també serà molt breu: en aquests 
moments estem vivint un moment molt trist per a la història de la humanitat, cada 
dia escoltem a la ràdio, llegim al diari desenes o centenars de persones que 
perden la vida intentant arribar a les nostres costes en mans de xarxes de 
traficants, imatges de famílies senceres apilonades en camps de refugiats al límit 
de les fronteres de la Unió Europea. I cada dia, anem sentint aquestes notícies 
que la gent perd la vida per intentar arribar a la Unió Europea i no per buscar una 
vida millor, sinó simplement per viure. 
Per a elles és qüestió de vida o mort, es veuen obligades a fugir dels seus propis 
països d’origen, on hi ha guerra, pobresa, fam i el més possible és que allà morin. 
Milers de persones han perdut la vida i els que estan en camps de refugiats; no 
són dades estadístiques, sinó que són drames viscuts per milers de persones. 
Catalunya és una terra d’acollida i Girona és una ciutat solidària i oberta i els 
ciutadans ens demanen acció i resposta a les institucions enfront de tot el que 
està passant, del que ja s’anomena ara un genocidi migratori. 
I, bé, és per això que la ciutat de Girona, que és una ciutat acollidora, creiem que 
hi hem de votar a favor.  

 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP, qui exposa, primer de 
tot, agrair també al company Jamal la seva intervenció i portar la seva veu avui al 
Ple d’aquí. 
Evidentment, la CUP sempre ens hem presentat com una formació solidària, 
internacionalista i en això, com en moltes altres coses, diguéssim, diferiré del que 
deia la senyora Veray, és a dir, no és únicament una qüestió de solidaritat, és 
també una qüestió política –és una qüestió política. És així. I crec que avui la 
nostra obligació també és constatar-ho en aquest Ple, perquè si milers i milers de 
persones estan havent de fugir del seu país –com bé també comentava la 
companya– és per una qüestió de guerres, de fam, però per sobre de tot una 
qüestió de l’imperialisme, una qüestió de les polítiques còmplices de la majoria 
d’estats europeus i dels Estats Units envers molts dels països que formen part 
avui en dia del que s’anomenen, els països pobres, amb menys recursos, que no 
són pas els que tenen menys recursos, perquè segurament són els que tenen 
més recursos naturals, però l’imperalisme de molts dels estats, també aquí l’Estat 
espanyol, durant molt de temps ha jugat un paper actiu. Bé sabem, el tema de la 
guerra de l’Iraq, a la qual el PP ens va conduir. I ja sabem avui com milers i milers 
de persones a l’Iraq també han hagut de fugir.  
I, per tant, és una qüestió també de responsabilitat nostra, de les nostres 
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societats, de fer autocrítica, de no mirar només el problema com si fos un 
problema d’ells que han de venir cap aquí, hem de tenir una actitud de solidaritat; 
no, és també el moment de pensar quines polítiques exteriors estem fent, estem 
promovent i hem donat suport en els últims anys. Perquè són aquestes polítiques 
exteriors les que estan fent que milers de persones s’estiguin avui veient 
obligades a moure’s cap al continent europeu.    
També culpa d’un sistema econòmic, com és el sistema capitalista, que es dedica 
a voler més i més, i l’extensió permanent del poder cap als països pobres. 
Per tant, és important en un dia com avui que aprovem una moció que hem sigut 
tots capaços de consensuar-la –i crec que això és molt important i s’ha de 
reivindicar– també parlar de les causes que ens han portat fins aquí i que 
nosaltres com a catalans i com a, malauradament, encara membres de l’Estat 
espanyol ens trobem, i hem de fer, autocrítica i treballar perquè les nostres 
relacions socials, polítiques i internacionals siguin totalment d’un altre caire, 
d’igual a igual amb les persones i els països d’arreu del món. 
D’altra banda, i parlant de Girona i en general del país, fa molt de temps, ara això 
ens ha esclatat als ulls, però fa molt de temps que hi han refugiats que vénen a la 
ciutat, que vénen al nostre país i que no els hem donat, les nostres 
administracions, els recursos i les vies per poder entrar i viure amb dignitat a casa 
nostra. I això ara perquè ens ha esclatat als ulls i ho estem veient en fotos als 
diaris que ens fan plorar a tots i que, evidentment, fa que tot emergeixi, però 
aquesta situació fa molt de temps que hi és, també a la ciutat de Girona, i no s’hi 
han dedicat prous recursos. O així, bé, és com ho han denunciat durant molt de 
temps les entitats del tercer sector. 
Finalment, volia dir i voldria denunciar, perquè crec que m’he sentit profundament 
marejat aquesta última setmana per part de l’equip de govern, m’he sentit 
profundament marejat, i ara ho explicaré: fa deu dies nosaltres, conjuntament amb 
el PSC i amb Esquerra Republicana, varem plantejar la necessitat d’una moció 
d’aquest tipus. Varem anar a una Comissió d’Alcaldia i es va proposar que fos 
conjunta, evidentment, amb la voluntat com expressem avui tots aquí que fos 
consensuada. Varem dir que sí tots els grups. L’endemà l’equip de govern ens va 
dir que no era el moment de presentar aquesta moció, el senyor Berloso. I, 
llavors, varem decidir que la presentàvem els grups que inicialment ja la volíem 
presentar, i així ho varem fer. I, posteriorment, el dijous, una vegada ja s’havia 
entrat tot, rebem la trucada un altre cop de l’equip de govern que la presentéssim 
conjuntament. I a això, evidentment, una altra vegada hem dit que sí, i ho farem 
tantes vegades com faci falta. 
Però els haguéssim agraït que aquesta moció l’haguéssim des del primer moment 
presentat tots conjuntament, que era la voluntat dels grups que varem promoure 
que això avui es discutís al Ple. 
I, per últim, m’agradaria també emplaçar els grups i l’alcalde especialment que, 
diguéssim, ens comprometéssim tots plegats a una vegada es creï la xarxa de 
municipis acollidors a Catalunya, que Girona sigui membre d’aquesta xarxa de 
forma activa, com som membres d’altres xarxes importants per al país. Però crec 
que des del nostre grup és un moment important perquè això passi. 

 
Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, moltes 
gràcies, Jamal. El nostre grup signa aquesta moció conjunta amb total 
convenciment i ens sumem al que han dit els grups que m’han precedit. 
I volem fer èmfasi especialment al punt setè de la moció, que demana treballar la 
sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones 
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. I en concret, voldríem que 
Girona aprofités aquesta trista situació per sensibilitzar la nostra mainada, per 
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ensenyar-los a compartir el sofriment dels altres, a fer-se’l seu, a patir amb ells. 
És a dir, a ensenyar-los a tenir compassió, ensenyar-los que aquestes persones 
víctimes passives dels conflictes armats, molts d’ells nens, com són ells, que ara 
fugen de Síria, les que fugien de la guerra dels Balcans i les que van haver de 
fugir de Catalunya l’any 39, entre les quals potser hi ha alguna àvia o besavis 
seus, tots tenen la mateixa mirada plena de sorpresa, de dolor i d’espant.    
Per tant, l’ocasió ha de servir perquè a més d’acollidora Girona sigui ciutat 
educadora en la pau i per inocular als nens i joves el virus de la solidaritat –que 
els republicans ens agrada d’anomenar «fraternitat»–, i de vacunar-los per 
sempre contra la indiferència i la immobilitat davant les injustícies. 

 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, primer de tot 
també agrair i felicitar el senyor Jamal per la seva intervenció, per la lectura amb 
un excel·lent català de la moció que s’ha consensuat, que ja hi faré referència 
amb posterioritat, arran de la interpel·lació del representant de la CUP. 
Només manifestar una qüestió molt concreta: la realitat que estem vivint ara i fa 
molt de temps és una interpel·lació directa al nostre passat, i això ho hem de 
tindre molt clar. Molt més enllà del fonament de solidaritat, humanitat, molt més 
enllà de les creences socioeconòmiques o polítiques que un opini envers la 
realitat que hi ha en el món, crec que el poble català amb aquesta realitat se sent 
interpel·lat molt directament amb el seu passat. I, per tant, això ja sorgeix, i per 
això tots els grups que estem ara aquí, totes les persones que estem aquí perquè 
d’una manera o altra ho hem viscut més directament o més indirectament, 
aquesta interpel·lació amb un record que no fa gaires anys tots varem viure aquí 
amb un enfrontament bèl·lic i també la fugida davant d’aquesta realitat, ens fa que 
realment el concepte de solidaritat i creença que s’han de dur accions molt 
concretes i clares i potenciar-les –i m’acullo, senyor Salellas, a tot el que ha 
manifestat vostè quant a intentar tirar endavant i intentar aprofundir al màxim 
possible en aquesta nova realitat–, perquè ja és un principi que, com li deia, molt 
més enllà de les creences i opinions polítiques o sociopolítiques és un concepte 
de dret humà, d’humanitat i, per tant de poble en general, on les fronteres, 
evidentment, tenen poc a veure quan hi ha una realitat social com la que estem 
vivint. 
Quant a la interpel·lació directa que ha fet –no ha fet referència al meu nom a la 
part final, però sí que ha dirigit directament la mirada a mi perquè vaig ser el que 
el vaig telefonar el dijous–, només dir que molt més enllà de la disputa de a veure 
qui la presenta més tard o més aviat i si se l’ha marejat una mica, que va haver un 
fet molt important –que la representant d’Esquerra Republicana, a més, quan li 
vaig comentar ho va entendre perfectament–, i és que va haver-hi una reunió de 
tots els regidors dels municipis de les comarques gironines amb els representants 
de l’Associació Catalana de Municipis, de la Federació. I aquesta reunió, si no 
vaig errat, crec que va ser dimecres al vespre, dimecres a la tarda, i és aquí on va 
néixer la redacció d’aquesta moció. 
I per això potser aquest mareig que li varem produir, però la finalitat era buscar un 
consens global que ha portat. I ara me comentava el senyor Berloso que un dels 
acords primordials que es van adoptar i amb els vuit municipis fou que 
l’assistència en les rutes de fugida i el suport als municipis de la ruta és una 
qüestió que està sobre la taula aprovada per aquests vuit municipis, i l’Ajuntament 
de Girona ja treballa per a la dotació econòmica. 
Crec que –i ara que ningú agafi això com un antic eslògan polític– fets, i aquesta 
és una realitat. A partir d’aquí, crec que el més important és que es du a terme 
aquest acte, que s’ha de potenciar al màxim possible. I sobretot no oblidar 
quelcom important, el que deia, ens estan interpel·lant amb el nostre passant. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, deixeu-me dir alguns mots amb relació al que 
tenim damunt la taula a discussió perquè és de molta importància. 
Només dues qüestions de tràmit al senyor Salellas, que em sembla que hi ha 
alguna cosa que potser no es va explicar prou bé, però que va un pèl confós: 
nosaltres sempre havíem prioritzat, perquè ho sabíem i així havíem traslladat la 
informació, que s’estaven produint unes reunions a Barcelona entre diferents 
actors, sobretot les entitats municipalistes, i que prioritzàvem si en aquell ambient, 
en aquell entorn es generava un text de consens, prioritzàvem que ens 
aixopluguéssim en aquell acord que no pas intentar fer una feina local que al final 
acabaria convergint amb aquell acord marc. Per tant, dèiem això. 
I, òbviament, els fets anaven com anaven. I segurament tenim més rapidesa en la 
gestió local que en la gestió nacional, ja ho reconec, però pel bé de l’objectiu 
comú ens semblava que era millor anar tots a la una. 
I, segona, té raó pel que fa al tema de les xarxes, però, de fet, la primera trucada 
que vaig fer a l’alcaldessa de Barcelona arran de tota aquesta crisi, vaig fer-li una 
trucada a ella per parlar justament d’això i d’oferir-me i de posar Girona a 
disposició de si hi havia un moviment de ciutats catalanes que anaven en aquest 
sentit, que sobretot comptés amb Girona perquè teníem ganes de ser-hi. Per tant, 
des d’aquest punt de vista crec que interpreto bé el que vostè diu i que ja ens 
havíem anticipat. 
Però és evident, tots ho han dit amb diferents paraules, amb diferents temps, però 
crec que tots estem d’acord que és una emergència humanitària amb molts pocs 
precedents. És veritat que tota la vida hi ha hagut refugiats, però una allau com la 
que està vivint Europa té molts pocs precedents, siguem clars. I, per tant, davant 
d’un fet sense tants de precedents i d’aquesta envergadura havíem de reaccionar 
tots, no ens en podíem desentendre ningú; Girona no se’n podia desentendre, no 
podia mirar cap a un altre costat pensant que això era un tema de la Unió 
Europea o dels estats; no, des de baix hem hagut d’«apretar» molt. I els 
ajuntaments, tots, petits i grans, crec que hem estat bastant importants, el poder 
local, a fer moure els governs de dalt que finalment es posessin les piles. 
I ens toca assumir una quota de responsabilitat perquè volem i perquè ho 
demanem, no perquè ens toqui un repartiment que no hi podem fer res; volem 
aquesta quota de solidaritat i la demanem. I estem convençuts que la podem 
correspondre amb la dignitat que espera la gent de Girona i la gent de Catalunya 
de l’esforç que farà una institució local com Girona quan se li demani que concreti 
–i estem treballant en això– en què es concreta aquest esforç de solidaritat que 
demanem, per honorar la memòria dels nostres avantpassats que van ser 
refugiats. Fa setanta-cinc anys aquest saló, el teatre municipal estava ple de 
refugiats, gent que fugia, l’hivern del 39, de la retirada i que anava camí d’un exili 
molt incert i molt difícil, i que n’hem vist fotografies que no difereixen massa de les 
fotografies que estem veient aquí. Aquest mateix espai.  
Per tant, hi ha primer un deure d’estar d’acord amb la memòria dels nostres 
avantpassats i, segon, sobretot i més important, per enviar un missatge a les 
generacions futures, que lliga amb algunes de les intervencions que s’han dit, 
perquè el nostre món, òbviament, és el món i el que fem i desfem en un lloc o en 
un altre, o el que fan i desfan en un lloc o un altre –perquè totes les comunitats 
humanes, no hi ha cap comunitat humana que estigui exempta de tenir aquest 
paper– acaba influint en el planeta: val per a les crisis humanitàries, val per a les 
guerres, val per al canvi climàtic; val per a un seguit de coses que prenem 
consciència cada vegada més global des d’allò local que les nostres accions o les 
nostres omissions tenen conseqüències. Per tant, també hi ha un element 
pedagògic per a les generacions futures que el nostre compromís no s’acaba al 
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terme municipal de Girona i que allò que fem i que diem i que expliquem ens 
incardina en un món que volem que sigui el nostre món. 
Per tant, agraeixo enormement totes les intervencions, el compromís de tots els 
grups municipals que representem la ciutat de Girona. I crec que simbolitzant 
aquesta votació per unanimitat podem enviar un missatge al món i, en particular, 
al poble d’en Jamal –que molt dignament els ha representat aquí– que no estan 
sols i que farem tot el que està a la nostra mà per intentar pal·liar els efectes 
d’aquesta crisi.         

 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per 
unanimitat.  
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, passem a la següent moció que seria la número 
10.  

 
10. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  C's  per  a  la  creació  d'una  
nova Comissió  o  Taula  permanent  per  analitzar  les  necessitats  
d'habitatge  i socials bàsiques. 

 
S'ha desestimat la proposta següent: 

 
La  greu  crisi  econòmica  i  la  bombolla  immobiliària  han  condemnat  a  moltes 
famílies  a  la  pèrdua  de  llocs  de  treball,  caiguda  dels  recursos  familiars  i,  en 
ocasions, la pèrdua de l'habitatge. 

 
Catalunya  és  l'autonomia  amb  més  desnonaments  d'Espanya  (1  de  cada  4  es 
practiquen a la nostra comunitat). 

 
Sembla paradoxal que els propis bancs i entitats financeres en ocasions siguin 
adjudicataris dels habitatges que ells mateixos han finançat autoadjudicant-se els 
pisos  al  preu  que  ells  acaben  decidint  i  generant  un  deute  impagable  per  a 
moltes famílies de la nostra ciutat. 

 
Per evitar situacions injustes en termes socials i econòmics, entenem que des de 
l'Ajuntament no ens podem mantenir al marge i hem d'evitar els desnonaments de 
les unitats familiars que no tenen altre sostre i donar-les-hi una solució ràpida i 
efectiva. L'Ajuntament ha d'estudiar els casos concrets, les necessitats presents i  
futures  i  donar  una  resposta  que  permeti  evitar  drames  personals  i  familiars 
portant  a  terme  polítiques  de  prevenció  amb  totes  les  dades  que  pugui  tenir  a 
l'abast. 

 
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, proposem a aprovació d'aquest plenari: 

 
1.  La  creació  d'una  Comissió  o  Taula  permanent  per  a  l'estudi  i  creació  de 
mesures  de  millora  en  temes  d'habitatge  per  situacions  límit.  Comissió  que,  al 
nostre entendre, ha d'estar formada per les entitats financeres, el SAREB i els 
partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Girona, per poder treballar en 
base una base de dades real. 
2. L'objecte de la comissió serà el de previsió i prevenció de situacions límit en 
matèries d'habitatge la qual ens permetrà contemplar amb una aproximació més 
precisa les necessitats reals dintre de  les partides dels pressupostos anuals. 
3. Aconseguir que la Generalitat, via Agència de l'habitatge de Catalunya disposi de  
dret  de  compra  preferent  d'habitatges  buits  procedents  de  processos  de 



 

  58

desnonaments  a  Girona  ciutat,  i  que  sigui  l'Ajuntament  qui  decideixi  en  última 
instància les prioritats i necessitats, com ja es fa al municipi veí de Salt. 
4.  Que  sigui  la  nova  Comissió  o  Taula  qui  estudiï  i  valori  les  opcions  i 
adjudicacions tenint en compte els casos i col·lectius de més vulnerabilitat. 

 
Presenta la proposta el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, 
Mirin, la greu crisi econòmica i la bombolla immobiliària tal com aquí tipifiquem en 
els fonaments, de fet, han condemnat moltes famílies a la pèrdua del lloc de 
treball, la caiguda dels recursos dintre del nucli familiar i, en ocasions, aquella 
pèrdua de l’habitatge. 
Catalunya és l’autonomia amb més desnonaments de tot Espanya: un de cada 
quatre. Practiquen dintre la nostra comunitat autònoma continuada i 
sistemàticament. Sembla paradoxal perquè qui ho practica són aquelles entitats, 
que com abans en aquella altra moció –perquè amb aquest entremig ara sembla 
que no la puguem lligar–, però vinc a la moció que presentava Esquerra quan em 
referia a l’eina. 
I també vull fer un afegit i faig un esment al senyor Ribas –i permeti’m, senyor 
Ribas, que incorpori aquí quan vostè me deia allò de la taula de l’habitatge–: la 
taula de l’habitatge, aquest regidor en aquella mateixa taula, per primera vegada 
des del meu grup, vaig voler que aquella taula de l’habitatge fos l’eina conductora. 
I els regidors i portaveus que estaven aquell dia allà –em sembla que hi érem 
molts dels que estem aquí asseguts– varem sentir com se me va explicar que 
aquella taula no era l’eina, que aquella taula, senyor Ribas, no era l’eina. I si 
tinguéssim poder més comunicació amb el senyor Berloso, el senyor Berloso li 
hagués pogut traslladar, perquè també m’ho va constatar el senyor Berloso en 
aquella taula: «La taula d’habitatge que tenim constituïda és informativa, és 
d’explicar-nos què fa el món jurídic, què fa l’assistència, quin és el problema, com 
l’estem tractant i analitzant.» 
Bé, permeti’m, i continuo, per evitar aquestes situacions injustes en termes socials 
i econòmics, entenem que l’Ajuntament ha de mantenir el marge i evitar 
desnonaments. Com? Utilitzant una taula i una eina. Les unitats familiars que no 
tenen altre sostre, donar-los una solució i els l’hem de donar. Per què? Perquè 
quan tenen el problema la primera institució on ens les trobem a davant és 
l’ajuntament. L’ajuntament és el primer que dóna resposta als problemes reals de 
les persones. 
L’ajuntament ha d’estudiar casos concrets, les necessitats presents i futures i 
donar una resposta que permeti evitar aquests drames, drames personals, 
familiars, portant a terme polítiques de prevenció, que són les que aquesta eina 
ens donaria. Aquesta eina busca l’objectiu de consolidar polítiques de prevenció 
amb totes aquelles dades que es puguin tenir a l’abast. Com? La proposta d’acord 
que li presentem, aquesta proposta que en el seu punt 1 ja diem –i deixem obert 
perquè així ho varem consensuar amb el tinent d’alcalde de Serveis a les 
Persones, el senyor Eduard Berloso; jo li vaig comentar: «li deixaré obert perquè 
no sigui un problema»– la creació d’una comissió o una taula permanent per a 
l’estudi i creació de les mesures de millora en temes d’habitatge per a aquelles 
situacions límit, comissió que al nostre entendre té d’estar formada per les 
diferents entitats financeres. Vull recordar que també rescatades amb diner públic, 
que en feia esment l’altra moció presentada. També incorporant i demanant en 
aquesta taula la Sareb, els partits polítics amb representació evidentment hi han 
de ser, és un tema política. La taula d’habitatge que tenim fins ara no és una taula 
política de decisió; hem de convertir o hem de crear aquesta nova taula o 
comissió que sigui una eina real, una eina real que ens pugui permetre tenir 
aquella base de dades real per poder treballar.  
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Amb quin objecte? En el punt 2 ho diem: amb l’objecte que la comissió o taula –
aquí es deuen haver deixat taula, perquè en tot moment fèiem esment a comissió 
i taula per ser conseqüents i coherents amb allò que deixàvem obert– serà el de 
previsió i prevenció de les situacions límit en matèries d’habitatge, que ens 
permetrà poder contemplar aproximadament. Evidentment, no serà una quantitat 
acurada, però si tenim la comunicació amb les diferents entitats i amb la Sareb 
asseguda en una taula sí que podrem tenir sense –evidentment, hi ha una 
protecció de dades que no ens permet saber noms, cognoms, i tampoc els volem 
saber–, però aquelles quantitats d’hipoteques que estan en via d’execució, volem 
tenir dades, dades que puguem incorporar en els pressupostos anuals en matèria 
de polítiques de prevenció. 
El punt 3 és aconseguir que la Generalitat, via l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, disposi de dret de compra preferent, perquè entenem que ha de ser 
així, d’habitatges buits procedents de processos de desnonament a la ciutat de 
Girona. És de rebut que dominem aquesta sortida i aquesta eina i que sigui el 
mateix Ajuntament qui decideixi en última instància les prioritats i necessitats, com 
ja es fa, i cal recordar-ho, en el municipi veí de Salt. 
El punt 4 així diu –i amb això acabo– que sigui la nova comissió o taula qui estudiï 
i valori les opcions i adjudicacions, tenint en compte, evidentment, com no pot ser 
d’una altra manera, els casos i col·lectius més vulnerables. 
Voldria acabar, senyor Puigdemont, si m’ho permet, fent la reflexió que feia 
abans: això no és un tema de cap partit, no ho hem de rendibilitzar en clau 
partitocràtica; crec que és un objectiu al qual tots plegats ens hem d’abocar, 
perquè per poder donar sortida quan tenim el problema, perquè quan ens arriba el 
problema normalment no el tenim contemplat en pressupostos i hem d’anar a 
l’any següent, i deixem molta gent en aquella situació que esgarrifa.    

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, en tot cas, la relació, el debat no partidista l’ha 
fet la senyora Veray en la seva intervenció abans, no era jo. 

 
Fa ús de la paraula la senyora Veray, qui exposa, ara per què m’hi posa a mi pel 
mig.  

Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, ell deia: «Com que vostè ha dit que la moció 
anterior l’havíem de fer sense l’apriorisme partidista» Jo d’això no n’he parlat. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
exposa, miri, senyor Castel, m’abstindré a la seva moció. I entenc el fons, he 
parlat abans dels temes d’habitatges, però també li he de dir que l’experiència 
m’ha fet veure que les coses no se solucionen creant una comissió i creant una 
taula de treball. 
A la legislatura passada a cada Ple creàvem una taula o una comissió de treball 
per a alguna cosa i el 90 per cent d’elles la seva vida útil ha sigut zero; creades ho 
deuen estar, però la seva vida com a tal i útil ha sigut zero. Per tant, crec més que 
utilitzem les comissions que existeixen en aquest Ajuntament i en aquest equip de 
govern. Tendeixo molt a demanar que les coses es facin sobretot a la Comissió 
d’Alcaldia, que qui la presideix és el mateix alcalde d’aquest Ajuntament, i per 
tant, més arran, no se li pot donar un tema tan important com és el tema de 
l’habitatge, amb coordinació amb el senyor Berloso, que és qui porta l’Àrea de 
Serveis Socials. I que ells facin la feina que han de fer com a equip de govern, 
perquè l’han de fer ells, no podem substituir-los, però que ens mantinguin 
informats, que ens demanin el parer i ajuda en qualsevol moment. 
Però crec que seure amb la Sareb s’hi pot seure i amb les entitats bancàries, 
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només faltaria –sóc la gran defensora del diàleg amb les entitats bancàries–, però 
sí que reconec –i vostè hi ha fet referència per al tema de la protecció de dades– 
que a l’hora d’anar més lluny, a l’hora de treballar al detall qui ho pot fer són 
aquells que estan al Govern i que poden arribar més lluny del que es podria fer si 
aquesta informació s’obre a tothom. Ja ho dic, no per un tema de no voler-la obrir, 
sinó per un tema –com vostè sap– de protecció de dades, perquè estem parlant 
de saber fins i tot deutes hipotecaris i no hipotecaris i situacions econòmiques de 
certes persones. 
Sí, senyor Castel, quan vostè tracta certs temes, el que es posa a sobre la taula 
és tot això i no només allò que vostè vol que s’hi posi; no, s’hi posa tot. Si vostè 
demana a l’entitat financera certs expedients, el que està demanant són certes 
informacions que en aquests moments no –bé, ni en aquests moments ni mai– es 
poden tenir. 
Per tant, li insisteixo, entenc la seva moció, espero i confio i vull pensar que no ho 
fa perquè d’aquí deu dies o dotze dies hi han unes eleccions, i per tant, 
rendibilitzar un tema tan important com és l’habitatge i els desnonaments. Ho 
espero sincerament perquè vostè és candidat, per tant, espero que no ho faci per 
això. 
Entenia que si ja hi havia una altra moció que parlava d’habitatge possiblement es 
podien haver fusionat o les podíem haver debatut juntes, o fins i tot la podíem 
haver parlat entre tots i arribar a un acord i presentar-la conjuntament perquè és 
un tema que ens preocupa a tots. I, per tant, en aquest sentit li dic nosaltres ens 
abstindrem.  
I hi insisteixo, crec que tenim prous comissions, prous grups de treball i prous 
taules creades en aquest Ajuntament per poder treballar tots els temes que aquí 
es plantegen, en la línia que aquí es plantegen, amb un objectiu, i si l’objectiu 
final, com dic, és que el que volem és oferir més i millors, en aquest sentit, 
habitatges o solucions habitacionals a la gent que ho necessita de Girona; ara bé, 
si el que volem és treure’n rèdits polítics o fer-los servir de manera partidista, 
llavors sí que, efectivament, com que l’objectiu no el compartim, és evident que no 
compartim aquesta moció del tot per donar-hi suport. 

  
Intervé la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, el Grup 
del Partit dels Socialistes ens abstindrem també en aquesta moció i no perquè el 
tema no sigui important, ja que s’ha de treballar en el tema d’habitatge per donar 
solucions a les famílies que estan vivint situacions molt crítiques. Però el tema de 
l’habitatge també és un tema que hem parlat moltes vegades en aquests plens, i 
fa uns minuts també hem parlat d’una altra moció que s’ha presentat per al tema 
de l’habitatge social: la crisi, l’atur, la baixada de salaris que porta famílies a 
situacions crítiques, la pèrdua del seu habitatge. I recordem que l’habitatge és un 
dret fonamental reconegut a la Constitució i a l’Estatut. 
Però ens abstindrem perquè considerem que l’Ajuntament ja disposa d’un òrgan 
de treball en aquesta línia que apunta la moció, que entenem que és similar a la 
Taula de Coordinació Local per al Dret a l’Habitatge, que aquesta mateixa taula 
també havia convidat entitats bancàries a col·laborar i a buscar solucions 
efectives per a la manca d’habitatge social, que va haver-hi poca resposta també. 
Que el gener del 2014, a partir d’aquí, també la mateixa taula va impulsar una 
moció per sancionar les entitats bancàries que mantinguessin pisos buits durant 
llargs períodes de temps. I, llavors, entenem que per evitar duplicitats de taules de 
treball, si aquesta taula, considera que no és una eina, bé, impulsar-la i fer que 
funcioni i no crear-ne poder una de nova. 
Com que ja existeix aquesta taula i per aplicar les mesures, i el que hem de fer és 
aplicar aquestes mesures: sancions als bancs que mantenen els pisos buits. I per 
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això el nostre vot serà l’abstenció. 
 

Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, 
nosaltres hi votarem en contra. Hi votarem en contra perquè creiem que l’única 
explicació que avui estiguem discutint aquesta moció és que d’aquí a dues 
setmanes hi han eleccions. 
I creiem que el drama dels desnonaments és un drama real, els desnonaments 
tant en els casos d’hipoteques com cada vegada més en els casos de lloguer. És 
un drama per a moltes famílies. I vostè, en parla, però no veiem que la seva 
moció aporti cap solució en aquesta línia.   
És veritat que no podem restar al marge d’aquest marge, tenim la taula de 
l’habitatge per treballar-ho, per discutir, per aportar solucions a aquest drama real. 
Cal segurament buscar noves vies; avui en una de les mocions que s’ha presentat 
en sortien algunes: ampliar el parc d’habitatge. Evidentment, cal treballar per a la 
prevenció dels desnonaments. I no li dic que no em sembli adequat treballar per 
tenir dades de quins poden ser aquests desnonaments, però no veig que en els 
quatre punts de proposta d’acord que apunta, cap vingui a resoldre aquesta 
situació, aquesta manca de dades reals sobre els possibles desnonaments i, per 
tant, de necessitat d’habitatge. 
No crec que calgui una taula específica per treballar això, ja s’ha dit, ja tenim una 
taula que és aquesta eina. I si bé és veritat, que vostè va proposar en el seu 
moment que en formessin part els bancs, tampoc no crec que el fet que els bancs 
formin part d’aquesta taula resolgui aquesta mancança d’informació. Per tant, no 
veig que aquesta sigui la solució. 
Crec que si hem de seure els bancs a la taula de l’habitatge, que podria ser una 
bona idea, no serà, per negociar o per demanar-los unes dades, sinó per exigir-
los que tornin allò que ja hem pagat segurament tots els ciutadans i ciutadanes de 
Girona, de Catalunya i d’Espanya. 
Els convidaria, a això, a emplaçar la taula, en qualsevol cas, a demanar aquestes 
dades o a buscar la manera d’aconseguir aquestes dades. Però aquesta moció 
crec que no respon a aquesta demanda. Segurament, haurem de buscar altres 
vies per aconseguir aquesta informació, potser utilitzant les que ja s’estan fent 
servir, a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge, però també, relacionant o 
utilitzant els serveis socials de l’Ajuntament i utilitzant els recursos que ja tenim 
per aconseguir aquesta informació i per saber quines són les necessitats 
d’habitatge i com podem anar ampliant aquest parc per respondre a aquestes 
necessitats. 
En qualsevol cas, a més a més, hi ha alguns punts que em semblen sorprenents: 
un, per exemple, és el fet que parli de la compra de pisos als bancs. Em sembla 
que a aquestes alçades és denigrant quan, com deia, ja hem pagat aquests pisos 
que estiguem parlant de recomprar-los, diria, aquests pisos.  
I fins i tot, em sorprèn que parli –ho deia també, em penso, la senyora Veray,  que 
la taula sigui, qui ha de valorar les opcions i adjudicacions tenint en compte els 
casos i col·lectius de més vulnerabilitat. No em sembla que sigui una taula política 
qui hagi de valorar aquest tipus d’informació, per a això ja existeixen, uns serveis 
socials i uns tècnics i tècniques que estan fent aquesta feina. 
Per tant, per tot això, votarem en contra d’aquesta moció.  

 
Intervé el Sr. Calvo, regidor del grup municpal d’ERC-MES, qui exposa, recollint 
paraules dites en aquest mateix espai, a nosaltres ens congratula que Ciutadans 
hagi fet una proposta, una moció com la que ha presentat d’analitzar les 
necessitats d’habitatge i socials bàsiques. Això ens congratula. Penso que varem 
parlar-ne i ens sembla molt positiu que ho faci. 
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També recordar però que nosaltres varem ser els qui varem demanar en aquest 
mateix Ple que es tornés a activar la taula d’habitatge. I com no es pot fer d’una 
altra manera, amb la nostra tornada en aquest consistori, nosaltres el que varem 
fer és, hem anat directament a les funcions que queden clarament especificades 
dintre de la plana de l’Ajuntament on surt la Taula de Coordinació Local per al 
Dret a l’Habitatge de Girona i les hem contrastat amb els objectius i les funcions 
que surten clarament definides juntament amb els membres de la taula amb les 
propostes que fa el senyor Castel. I hem vist que realment el que ens toca és 
potser estar més a prop de l’equip de govern, ens toca estar, diguéssim, més a 
sobre, ens toca estar més a sobre que realment les funcions que hi surten 
descrites es compleixin. 
I sí que és veritat, perquè jo hi era, que en un determinat moment algunes de les 
funciones que surten descrites a la plana de l’Ajuntament el senyor Berloso va 
comentar que no formaven part d’aquesta taula; ens toca a nosaltres, els 
membres que estem a aquesta taula, de demanar que potser la interpretació que 
es fa del que queda recollit a la plana web de l’Ajuntament sigui més fidel. I si a la 
plana web diu, cercar solucions efectives per a la dació en pagament i per a 
l’accés al lloguer social i per al manteniment de l’habitatge, exactament –
exactament– es pot arribar a concretar més. 
És a dir,  crec que hem d’evitar la duplicitat de taules, hem d’evitar estar presents, 
abans en feien esment, crear una taula del no-res, crear bolets no serveix de res. 
Ara, si tenim una taula a la qual nosaltres hem assistit i creiem que pot funcionar, 
el que hauríem d’autoexigir-nos més tots els membres d’aquesta taula és que es 
compleixin els objectius, les funcions, l’estructura i, per què no?, regular d’alguna 
manera els mecanismes. I si creiem que hem d’anar més enllà, fer-ho. 
Per tant, el nostre vot finalment serà l’abstenció. 
Un matís també: pensem que estem totalment d’acord en el tema d’això de la 
Sareb. En tot cas, el que hem d’aconseguir és que aquests bancs retornin els 
pisos sense que hi hagi compra per part de l’Administració. I tenim dubtes que els 
objectius de les entitats bancàries siguin els mateixos que els nostres. Per tant, no 
acabàvem de veure el paper que podien tenir aquí. 
Volem eines reals, volem dades reals, això sí, i ens toca a nosaltres, els que 
estem participant en aquesta taula, exigir-ho i demanar-ho.  

 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, primer de tot 
una menció: el diàleg i la comunicació, en doble sentit, tant d’escoltar com 
comentar i debatre, amb el senyor Berloso i personalment són molt i molt fluïts.  
Ja sé que té el costum, senyor Castel, de deixar anar les coses entre parèntesis 
per intentar-hi aprofundir en algun altre sentit. Però aquí no em trobarà. Vull dir, 
sincerament, la realitat de l’equip de govern és que el debat en cada una de les 
qüestions és prou profund perquè hi hagi un diàleg entre tots i contraposició de 
qualsevol mena de parer. 
Li dic avui mateix i li he reiterat avui mateix, és a dir, ja han dit regidors amb 
experiència més llarga que en aquest Ajuntament, com és la Concepció Veray, 
que fa un moment ho acaba de dir, ha vist néixer i florir moltes comissions, moltes 
taules que a l’hora de la veritat poca rendibilitat han portat a la ciutat de Girona i 
realment han aconseguit o han permès aconseguir les fites que es proposaven. 
El que sí tenim en el moment actual és una taula que ja funciona, que es reuneix 
periòdicament i que hi són tots els portaveus presents en aquesta taula; per tant, 
aquell debat polític que sembla que vostè enyora o pretendria que hi hagués en si 
mateix es pot traslladar aquí, com també, com se li ha apuntat per altres 
portaveus o regidors, es podria traslladar, evidentment, a la Comissió d’Alcaldia o 
fins i tot a la Junta de Portaveus. 
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Anar creant més taules o és que es busca, com es deia, un rèdit polític en un 
moment determinat o realment és que no s’explica ben bé què es busca. Crec que 
realment ara actualment hi ha un espai on es pot aprofundir i es pot treballar en 
aquest sentit i per això no val la pena, anar creant més taules ni més comissions, 
per molt que ens digués vostè que, bé, no acabarien aquí, que seguirien insistint, 
que demà parlarien amb la premsa que hem votat en contra de la creació 
d’aquesta taula. Miri, crec que la taula ja hi és, funciona, treballa i estem oberts a 
qualsevol aportació que pugui fer el seu grup que sigui i que comporti una millora 
al respecte.  
Per això, el vot del nostre grup serà contrari. 

 
Intervé el Sr. Castel, qui exposa, a la senyora Concepció Veray, del Grup del 
Partit Popular, li diria que ni oportunisme en cap moment, coherència, coherència 
amb allò que varem defensar a la campanya municipal, coherència a donar 
solucions als problemes reals.  
També li vull dir que si una comissió no funciona, poder han demostrat en aquesta 
última legislatura –i també voldria ser una resposta cap al senyor Ribas–, si han 
sigut incapaços que una comissió funcioni poder és per l’inhàbil d’un govern que 
hem tingut. Cal recordar-ho. 
L’oportunisme, zero.  
No he demanat cap dada, no he demanat cap número, no he demanat un nom i 
he fet referència que la protecció de dades no ens permet tenir noms, cognoms. 
No vull saber el deute pendent, però vull una entitat a davant que em pugui dir la 
quantitat de processos executoris, sense noms i cognoms ni DNI, que tenim en 
marxa i que es poden executar a 365 dies. Per què? Perquè em permetran fer 
polítiques de prevenció.  
Entenem que el Partit Popular no ha volgut mai portar a terme aquestes polítiques 
de prevenció; entenem que vostè no hi estarà d’acord i amb l’abstenció intenta 
tapar tot allò que és, bé, fer volar coloms, queda molt bé que m’abstingui com a 
partit. Faci i continuï. 
A la gent del PSC, permetin-me, continuen navegant en l’ambigüitat: repetir que 
aquella taula que no funciona, repetir que aquella taula és una eina quan en 
aquella comissió la seva portaveu inclús em va replicar a la taula d’habitatge, en 
aquella primera reunió. Senyora Paneque, demano que vostè es recordi que va 
ser la primera que em va advertir que no era una eina útil, que no era una eina 
política. Sí, vostè va ser, bé, ho negui, no passa res, ho negui. 
Als senyors de la CUP, també la demagògia per bandera. Sempre que hi ha 
demagògia, anem vejam quin estirabot fem avui. Senyora Laia Pèlach, 
oportunisme cap: aconseguir dades vol dir tenir dades per aproximar i donar 
solucions. 
Si vostès no estan en aquesta línia, ja ho explicaran, a mi no cal que m’ho 
expliquin, ho explicaran als gironins, ho explicaran a tots els gironins que a través 
de la seva demagògia i contradiccions, perquè per una banda ens diuen una cosa 
i per una altra sembla que en defensen una altra, ens volen fer creure que són els 
millors. Ja ho explicaran als gironins. 
I cal recordar a la gent d’Esquerra, a la gent d’Esquerra, amb molt bones 
intencions. Li agraeixo la reflexió, encara que no ens la voti a favor, entenc el que 
vostè vol dir quan hi ha possibles sortides d’anem incentivar aquella taula. Si 
aquella taula no serveix, no es deixin enganyar.  
Entenem vostès el recolzament a Convergència i Unió des del dia del cartipàs, ho 
entenem, no direm res, ho entenem. Entenem que havien de buscar una sortida 
literal per poder evitar donar un vot a favor quan vostè va agafar el compromís de 
formar part d’aquesta taula en l’últim Ple, i així queda reflectit en l’acta que hem 
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aprovat avui. Deixem-ho aquí. 
I al senyor Carles Ribas, escolti’m, tornem, tornem a l’habitatge, a la contradicció, 
a l’habilitat del verb per tapar tot allò que no es fa: si vostè mateix ens diu que 
aquestes comissions, que aquestes taules són inhàbils i no serveixen per a res, 
vostès són qui han governat aquesta última legislatura, poder que s’ho facin mirar. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Veray, qui exposa, mire, se lo voy a decir en castellano, 
señor Castel, porque voy a hablar del Gobierno de España –voy a hablar del 
Gobierno de España–, y como soy bilingüe no tengo ningún problema, y como 
usted nos ha presentado luego una moción en castellano, cosa sorprendente en 
este Ayuntamiento; conmigo no va a tener problemas, ya lo sabe. 
Mire, seguramente el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy no ha 
hecho todo lo que la gente esperaba que hiciera en el tema de vivienda, pero ha 
hecho mucho más de lo conseguido hasta el 2011. Hasta el 2011 había una 
ministra que salía a la prensa a decir que iba a poner de moda, porque era lo más 
maravilloso del mundo, el desahucio exprés, y esta era Carmen Chacón, del 
Partido Socialista. 
Si hoy en un municipio se pueden frenar los desahucios es porque se ha legislado 
para que se frenen, es porque se ha hecho un código de buenas prácticas, es 
porque se ha creado el fondo social de vivienda, que hoy mismo, hace 
escasamente unas horas, se ha aumentado hasta diez mil viviendas a disposición 
de los españoles a un precio social para que puedan acceder. Y así un conjunto 
de medidas que ha beneficiado ya a más de 45.000 familias españolas. 
Se puede decir que no se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, que no se nos 
ha dado tiempo a hacerlo todo, y soy la primera que pienso que se tenía que 
haber hecho más, pero lo que no se puede decir, porque los datos son los que 
son y porque las familias beneficiadas españolas por las medidas del Gobierno 
son las que son y en estos momentos tienen una vivienda cuando hace seis 
meses, ocho meses su futuro era muy negro porque los iban a desahuciar,  
porque aparte de frenar desahucios, reestructurar deuda y dar viviendas en 
alquiler social, se han hecho muchas otras cosas más y se ha legislado. 
Por lo tanto, no le voy a permitir –no le voy a permitir– que ahora venga a usted a 
decir que Ciudadanos es el partido que lo va a salvar todo y que venga aquí 
además a intentar darnos lecciones de todo. Mire, yo no voy a defender la gestión 
del Gobierno del señor Puigdemont –es mayorcito, el señor Puigdemont, para 
defender su gestión de gobierno–, pero a veces no es un problema de gobierno u 
oposición si una mesa de trabajo no funciona; es que a veces uno tiene muy claro 
que el objetivo es el que tiene que ser y la realidad le pone en su sitio y le 
demuestra que seguramente se trabajaría mejor de otra manera. Por lo tanto, no 
entiendo por qué se ha cogido usted tan a pecho el que hoy no le apoyen en esta 
moción; simplemente la mesa, la taula de l’habitatge de la ciutat de Girona ja 
existeix, s’ha de fer funcionar millor –s’ha de fer funcionar millor. Ah, no serveix 
per a res? Bé, la que vol crear vostè servirà per a tot? Sí, perquè ho diu vostè, per 
què ho diu Ciutadans, perquè són els salvadors de la pàtria? No, és que, senyor 
Castel.  
No, no, si estic molt tranquil·la, estic molt tranquil·la, senyora Pujola, estic molt 
tranquil·la. Estigui vostè tranquil·leta. 
M’entén? No funciona, la seva funcionarà perquè és el millor del món. No, home, 
no, senyor Castel, això no funciona així, però ni que la proposi vostè ni que la 
proposi la CUP si va en el mateix sentit que la que proposa vostè. Crec que els 
instruments que tenim són els que tenim, els hem de fer funcionar: els podem 
millorar, reinventar, ampliar, el que vulgui, però no cal cada vegada crear un 
instrument nou. 
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I, sincerament, crec que tots els gironins –tots els gironins– li agrairien que baixés 
una mica la seva prepotència i no vingués aquí a dir-nos que tot el que vostè fa és 
el millor del món i que els altres o no fem res o el que fem ho fem malament. 

 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, sé 
que no em pertocaria perquè el torn era de la companya Riera, però com que ha 
estat una interpel·lació directa, no voldria que constés en acta que nego una cosa 
que ni tan sols vaig dir.  
Crec que vostè es refereix al moment en què regidors nous s’incorporaven a la 
taula, ens presentàvem i explicàvem que aquesta mesa, aquesta taula per al dret 
local per a l’habitatge estava formada per diferents entitats que treballen en 
aquest àmbit i que cadascuna d’elles té la seva operativa i metòdica de treball i 
que en cap cas en aquesta taula s’interferia en les metòdiques i en les maneres 
de treballar de cadascuna d’elles, i que només s’acordava allò que per consens 
del 100 per cent de les entitats i partits polítics que en formem part, es podia 
consensuar el 100 per cent. 
En cap cas vaig dir que aquesta mesa no funcionés; el que sempre he dit és que 
cal donar-li un nou impuls i posar-li nous objectius, però, en cap cas, que no 
funcionés. I volia que quedés clar. 

 
Fa ús de la paraula la senyora Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui 
exposa, només per interpel·lacions: només dir-li que el que ha aconseguit és que 
en aquest Ple es parlés en castellà, feia molt de temps que no el sentia parlar. I 
l’altra és demagògia, si demagògia és donar-li la raó que aquesta informació, és 
important, és interessant, però no donar-li en els punts que proposa, si ho vol li 
diré d’una altra manera menys demagògica: no ha fet la feina ben feta. 

Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui manifesta, l’afany de 
buscar el titular periodístic fàcil i ràpid en un període d’eleccions o, com deien fa 
un moment, perquè creuen que el seu partit té la veritat absoluta, al que no 
m’aventuraria mai és quan veu que tots els grups l’estan interpel·lant que quelcom 
no ha fet bé, crec que el més prudent és escoltar, atendre, valorar el que se li està 
dient per prendre una decisió. 
Bé, potser és que –com deia la senyora Veray– vostè creu que té aquesta veritat 
absoluta i aquesta llum que ens ha de guiar. No ho sé. Al final el temps és un 
jutge que dóna i treu raons. I el convido a vindre a les comissions i a posar-se a 
treballar, i al final, evidentment, si vostè realment és una persona que pot garantir 
i pot fer que com fa l’equip de govern és convocar la comissió, comparèixer a la 
comissió, que està formada per tots els portaveus i que tots ells han de tirar 
endavant aquesta comissió. Per si sol el Govern farà la tasca que toca, però la 
resta de portaveus que han demanat en ple que es creï i que treballi, li agrairan 
molt que vingui, impulsi i realment posi fets a les paraules que acaba de dir. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, Senyor Castel, molt breument perquè si és per 
reiterar arguments que ja ha donat, ja varem quedar a la Junta de Portaveus un 
dia que no ho faríem.  
 
Intervé el Sr. Castel, qui exposa, molt breu, senyor alcalde i gràcies per 
permetre’m. Senyor Ribas, jo no falto a cap comissió. En aquest ajuntament sóc el 
primer que participa en tot allò que pertany a les àrees a les quals estic com a 
regidor en aquesta oposició. 
Pensi una cosa: va ser la meva primera intervenció en aquella taula preguntar si 
podia ser una eina útil per arribar a aconseguir el que explicitem en aquesta 
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moció, i el senyor Berloso li podria constatar i confirmar. 
Senyora Veray, yo también sé hablar castellano. No cal fer estirabots, no cal venir 
a dir que el meu partit –permeti’m, jo l’he respectat, l’he estat escoltant molt 
atentament, perquè també lo entiendo el castellano, però, permeti’m que li digui: 
vostès a part de la demagògia, i no aplicar el sentit comú i apartar-se de la 
resposta als problemes reals, no ataquin Ciutadans: el meu partit proposa, i és un 
partit de la proposta, i aquí demagògia, zero. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, senyor Castel, crec que això no ho ha de derivar 
en un debat polític ni electoral perquè té poc a veure, aquesta última part del seu 
argumentari amb l’objecte de la seva moció. 
Sóc pacient amb les intervencions dels grups, però em temo que s’ha passat una 
miqueta de la ratlla: li he donat un tercer torn i no l’ha aprofitat per debatre o 
rebatre qüestions que tinguin a veure amb el contingut de la moció i ha entrat en 
un joc que em sembla que no pertoca en aquest Ple. Fora d’aquest Ple faci el que 
vulgui, però en aquest Ple no pertoca. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació és desestimada per 
catorze vots en contra dels grups municipals de CiU i CUP, nou abstencions dels 
grups municipals d’ERC-MES, PSC-CP i PPC i dos vots a favor del grup municipal 
de C’s.   

 
11. Moció que presenta el grup municipal del   PSC per un pla per garantir la 
gratuïtat dels llibres de text a les famílies d'alumnes d'educació primària i 
secundària matriculats. 

 
S'ha desestimat la proposta següent: 

 
Constatem les dificultats de moltes famílies gironines a l'hora de fer front a les 
despeses   en   llibres,   material   escolar,   menjador,   activitats   extraescolars   i 
excursions  obligatòries  que  suposa  l'inici  de  curs.  Coneixem  l'esforç  de  moltes 
AMPA, direccions de centres educatius i comunitats educatives a l'hora de donar 
respostes aquestes problemàtiques des de la proximitat. 
La crisi econòmica i la manca de treball ha incidit clarament en la disminució de 
la  renta  familiar  disponible  a  Girona.  Un  estudi  d'Ais  Group  publicat  al  maig 
constata que les famílies gironines han perdut poder adquisitiu any rere any des 
del  2008.  Girona  se  situa  al  lloc  24  dels  municipis  catalans  en  ingressos 
mensuals per família quan tradicionalment sempre havia estat entre els primers 
llocs. El 2013 les famílies gironines ingressaven 2.339 € mensuals enfront dels 
2.262 € del 2014. Les famílies gironines van veure reduïts els seus ingressos en 
gairebé un 3,5%. 
Aquesta realitat econòmica i laboral té un efecte directe en el terreny educatiu. Hi ha  
infants  i  adolescents  que  no  tenen  tots  els  llibres  o  bé  que  van  als  centres 
educatius sense el material escolar i l'ordinador demandat. Aquestes mancances,  
periòdicament,  les  cobreixen  les  AMPA  que  destinen  recursos econòmics a 
cobrir aquestes desigualtats d'oportunitats entre els infants i joves, dirigint-se els   
centres   educatius   per   tal   que   donin   solucions   a   aquestes problemàtiques,  
que  haurien  de  comptar  amb  una  resposta  contundent  des  de les institucions. 

 
L'educació  és  un  dels  pilars  fonamentals  per  garantir  la  igualtat  d'oportunitats 
entre els nois i noies sigui quin sigui el seu origen o situació econòmica familiar i 
hi ha una equivalència notable dels països i de les nacions, que quan disposen 
d'una  ciutadania  amb  una  educació  i  preparació  cultural,  tècnica  i  científica 



 

  67

notable, també tenen un alt de progrés econòmic i qualitat de vida alta. 
Davant d'aquesta situació, alguns dels nostres centres educatius han optat per 
diferents fórmules per garantir l'accés als llibres de text com per exemple el banc 
de  llibres.  Tot  i  que  la  situació  òptima  ha  de  ser  restablir  el  finançament  de  la 
Generalitat  que  ha  anat  disminuint  i  en  alguns  casos  desapareixent  per  a 
l'adquisició de llibres de text i material escolar, tampoc l'Ajuntament no pot donar 
l'esquena  ni  a  aquesta  situació  ni  deixar  recaure  tot  l'esforç  econòmic  a  les 
comunitats educatives. 
És un deure democràtic per garantir la igualtat d'oportunitats crear un banc de 
llibres  gestionat  per  la  comunitat  educativa  de  cada  centre  que  garanteixi  la 
gratuïtat total dels llibres a partir del curs acadèmic 2017-2018. Pel curs que ara 
comença, és necessari garantir que les famílies amb dificultats que tinguin fills 
escolaritzats en qualsevol de les etapes d'educació obligatòria en centres públics i 
concertats, es puguin beneficiar d'un ajut concret per tal que cap infant ni jove 
no  hagi  de  superar  un  curs  sense  el  mateix  material  escolar  que  qualsevol 
company de la seva classe. 

 
Per tots aquests motius es proposen els següents acords: 

 
1. Augmentar la partida Ajuts i Transferències Educació 500 32600 48001 amb 
300.000 € per tal que tots els infants i joves de Girona sense exclusions puguin 
adquirir  el material  escolar  per  aquest  nou  curs.  Aquests  recursos  estaran 
gestionats  per  les  direccions  dels  centres  escolars  en  col·laboració  amb  els 
serveis socials municipals i vehiculat a través del programa. Igualtat d'oportunitats. 

 
2.  La  creació  d'un  ajut  de  la  totalitat  de  l'adquisició  dels  llibres  de  text.  Que 
s'apliqui a famílies amb dificultats de manera progressiva en funció de la renda 
familiar, segons trams de renda que ja s'estan aplicant en la tarifació social de 
les quotes de les escoles bressol. 
 
3. Proposem que la meitat de l'ajuda es pagui a l'inici de curs i la segona meitat al  
lliurament  dels  llibres  al  centre  escolar  quan  finalitzi  el  curs.  Aquests  llibres 
aniran destinats al banc de llibres dels respectius centres escolars. 
 
4. Establir com a límits les rendes familiars ja establertes per la tarifació social de les 
quotes de les escoles bressol, per definir els trams progressius d'aquest ajut. 
 
5.  Exigir  a  la  Generalitat  a  restablir  la  convocatòria  d'ajuts  per  l'adquisició  de 
llibres  de  text,  material  didàctic  complementari  i  informàtic  per  a  l'alumnat 
d'educació  primària  i  secundària  escolaritzat  en  centres  sostinguts  amb  fons 
públics. 
 
6. Exigir a la Generalitat a restablir el finançament de les activitats de les AMPA 
com el servei d'acollida, les extraescolars i els projectes de socialització de llibres i 
de material curricular digital. 

 
Presenta la proposta la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui 
exposa, intentarem defensar aquesta moció en l’àmbit educatiu, que és en el qual 
volem centrar el debat i del que volem parlar avui. 
Volia començar agraint a Esquerra Republicana i a la CUP aquelles aportacions. 
Veuran tots els regidors que els ha arribat la moció avui modificada, és precisament 
per les aportacions d’aquests dos grups municipals, que considerem no només 
enriqueixen la moció, sinó que l’han fet més ajustada i més còmoda, per facilitar el 
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seu suport. 
Reconeixement també per a les AMPA i les direccions dels centres educatius 
escolars, que tot sovint han d’assumir des de la proximitat la problemàtica derivada 
de la crisi que estan vivint moltes famílies, habitualment amb més imaginació que 
amb recursos materials. 
L’objectiu d’aquesta moció és triple, i breument m’agradaria que quedessin clars: un 
primer, estandarditzar, si em permeten l’expressió, un mètode recolzat amb 
recursos públics –en aquest cas recursos municipals–, gestionat pels mateixos 
centres educatius en col·laboració i en continu contacte amb els serveis socials 
municipals de la casa.  
Perquè, perquè pensem que és important l’estandardització d’aquest sistema que 
proposem de gratuïtat de llibres per als nens i nenes de la ciutat de Girona? 
Pensem perquè és important compensar les desigualtats econòmiques de 
l’alumnat, dels alumnes de la nostra ciutat i possibilitar o facilitar l’accés i la 
continuïtat educativa, tal com la mateixa llei catalana d’educació determina. I això 
sovint requereix mesures compensatòries en funció de les rendes familiars, tal com 
plantegem en aquesta moció.  
Perquè, finalment, pensem que l’equitat en l’educació pública consisteix a oferir a 
tots els nois i noies, en especial de la nostra ciutat, per igual un servei educatiu no 
limitat per capacitats econòmiques individuals o familiars. 
Un segon objectiu seria posar en valor –i per això hem incorporat el banc de llibres 
a la nostra moció, que és una experiència que molts centres educatius de la nostra 
ciutat, ja tenen en marxa–, però sí posar en valor la reutilització dels llibres de text.  
Precisament, aquest cap de setmana apareixien algunes notícies a premsa sobre la 
preocupació de moltes famílies perquè amb l’entrada en vigor de la llei Wert hi 
havia hagut una renovació molt important del material didàctic dels llibres de text a 
les escoles. I una notícia també que apuntava que la reutilització de material 
didàctic de llibres de text implicava un estalvi de les famílies d’un 45 per cent. Per 
tant, aquest era un segon objectiu de la nostra moció. 
I el tercer és no obviar que les famílies de la nostra ciutat, com en altres, estan 
encara en un context de dificultats econòmiques. Les famílies de Girona –va 
aparèixer recentment– han patit una disminució d’un 3,5 per cent de la seva renda 
familiar disponible, per tant, les famílies encara estan patint les conseqüències de la 
crisi econòmica.  
I no podem oblidar també la disminució dels recursos que l’Administració està 
destinant als nostres alumnes. Ho advertia Comissions Obreres fa no massa dies 
en el seu informe: parlava d’una reducció d’un 33 per cent en cinc anys, que el 
departament invertia 4.281 euros per alumne i any i en aquest 2015 la inversió 
havia disminuït als 2.840 euros. 
Per tant, el context econòmic que vivim i viuen moltes famílies, juntament amb les 
dades que ens constaten la disminució de l’aportació de l’Administració als nostres 
alumnes, era un tercer objectiu que perseguia aquesta moció. 
I el com –molt breument– perquè és precisament el que ha variat amb les 
aportacions dels grups municipals de la CUP i Esquerra: estem parlant de dotar o 
augmentar una partida pressupostària ja existent, per tant, en els exercicis 2015 i 
2016, perquè aquest ajut estaria fraccionat a l’inici del curs, és a dir, ara mateix 
contra la presentació de la factura de l’adquisició dels llibres i un segon 50 per cent 
que arribaria a les famílies quan aquestes tornessin els llibres de text al banc de 
llibres del centre educatiu en perfecte estat. 
Per tant, pensem que amb aquest sistema, per un costat, donem valor a la 
reutilització dels llibres de text i, per altre, alleugerim les famílies de la nostra ciutat 
del pes tan important que té la compra de material didàctic i de llibres de text en 
aquest mes de setembre. 
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Esperem comptar amb el suport de la resta de grups municipals.   
 

Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
exposa, Per anunciar el vot favorable a aquesta moció. Crec que tots m’han sentit 
en més d’una ocasió, i sobretot en els debats electorals, precisament reclamar i 
demanar la gratuïtat dels llibres de text. 
La veritat és que aquesta moció nosaltres també la podríem haver subscrit. Bé, 
reconec o entono el mea culpa d’haver-la vist més tard del compte i, per tant, no 
haver-la presentat conjuntament. Però ja anuncio que sí que la podríem haver 
subscrit. 
Crec que és una mesura que s’ha de tenir en compte, que s’ha de dotar del fons 
per poder-la portar a terme. Sí que és molt important que amb relació a les ajudes, 
o a la gratuïtat, garantir la gratuïtat dels llibres de text es tinguin en compte 
estàndards i temes socials, perquè hi ha vegades que es fan aquestes propostes: 
«Tothom tindrà llibres de text.» Bé, tothom no, ha d’anar per renda i ha d’anar 
realment  a donar-los a aquells que més ho necessiten i que els fa falta, que no pot 
ser una ajuda universal, sinó que ha d’anar, –com molt bé es diu aquí–, en funció 
de la renda social i de la necessitat i dels col·lectius més vulnerables. 
Per tant, com he dit, crec que s’ha més explicat per part de la senyora Paneque, 
està més que explicat a la moció que ens presenten. Sí que dir, que si aquesta 
moció tira endavant, entre tots haurem aconseguit una cosa que he de confessar 
que en la legislatura passada vaig intentar encara a negociació de pressupostos 
que hi hagués una partida que es destinés a això i que no ho vaig aconseguir, 
perquè l’equip de govern, mai va arribar a acceptar posar una partida en aquest 
sentit. Per tant, si aquesta moció tira endavant i entre tots, no sé si vull dir la 
paraula «obligar», perquè no sé què farà l’equip de govern amb relació a la moció, 
per tant, prefereixo dir que si entre tots aconseguim que aquest Ajuntament en el 
proper pressupost tingui una partida per destinar a aquesta mesura, serà 
benvinguda i aplaudida pel meu grup. 

 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, en primera 
instància no vull que em condemnin, per anar a una candidatura en pocs dies al 
Parlament de Catalunya, perquè aquí se n’ha fet esment. I ara diré una cosa que no 
vull que sigui mal interpretada: nosaltres, ja li ho avanço, senyora Paneque, ens 
abstindrem en aquesta moció entenent que la competència directa ha de ser del 
Parlament de Catalunya i del Departament d’Ensenyament. I no vull fer populisme i 
no sigui mal entès, però és que és inevitable i el que no puc fer és quedar mut a 
davant d’aquesta moció: des del nostre partit, una de les propostes que portem en 
el nostre programa per a aquest futur Parlament de Catalunya és els llibres gratuïts 
per a tots els infants de Catalunya. 
Sap quant valen? 65 milions d’euros poder donar a tota la infància a Catalunya els 
llibres en gratuïtat. Sap què hem de fer? Eliminar partides supèrflues, que 
dupliquen, que tripliquen la gestió en molts de casos. 

 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, avançar 
que votarem a favor de la moció. És veritat, que hem estat parlant amb la senyora 
Sílvia Paneque i llavors hem pogut introduir alguns canvis en el seu redactat. 
Comentar també, que agraïm que s’hagi fet durant aquest temps. Ens sap greu que 
ara a última hora encara s’hagi intentat, no sé com han quedat aquests canvis al 
final, perquè fins i tot ara veia –em sap greu dir-ho–, però amb certa falta de 
respecte, unes últimes converses per aquí. I, per tant, no sé finalment com ha 
quedat aquest detall de les partides i les no partides. Si ens ho pogués aclarir 
després. 
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Però, en qualsevol cas, sí que agrair que s’hagin tingut en compte les propostes 
que li hem fet, que volia dir que anaven en dues línies: sobretot una és el fet que 
aquesta ajuda es vehiculi a través de l’ajut d’igualtat d’oportunitats, que és un ajut 
que ja existeix a l’Ajuntament, és un ajut que es dóna als centres educatius. I, per 
tant, ens semblava que com que és una línia similar i al final, diguéssim, va a 
repercutir en aquelles mateixes famílies, ens semblava interessant vehicular-ho per 
no, fer més feines a les famílies i no també estigmatitzar-les doblement, que és el 
que a vegades fan aquests tipus d’ajuts. Per tant, una és aquesta.  
L’altra també és el fet de demanar que qualsevol ajut d’aquest tipus es faci sempre, 
es vehiculi des dels centres educatius, però sempre en col·laboració amb els 
serveis socials, perquè són els serveis socials els que tenen la informació de les 
necessitats reals d’aquestes famílies. I, per tant, ens sembla que és important que 
hi hagi aquesta estreta col·laboració de les escoles amb els serveis socials. I per 
això, volíem que en quedés constància també. 
I l’altra és un tema que ens sembla que és molt important, que es reflecteix, una 
mica en aquesta moció, però sí que nosaltres volíem insistir una mica en el tema, i 
és el tema de la socialització de llibres. Vostè parlava de reutilització, jo diria 
socialització, perquè ens sembla que és molt important també que s’acosti cap a 
aquesta línia. I creiem que fins i tot aquest ajut podria ser una manera també de 
fomentar aquesta socialització dels llibres a les escoles. 
Quan parlem de socialització dels llibres, parlem que és l’escola, d’alguna manera, 
qui fa la compra, i això, podria anar molt lligat amb aquesta gratuïtat dels llibres. I és 
veritat que seria molt adequat que fos la Generalitat qui ho assumís. Evidentment. 
Però com que el drama el tenim i és actual, hem de posar-hi solució també des del 
municipi. 
I, en qualsevol cas, creiem que s’ha d’apostar per aquesta socialització perquè el 
que fa, el que promou, d’alguna manera, és que es creï una cultura del valor dels 
llibres, es redueixin els residus i fins i tot es generi un concepte de propietat 
col·lectiva, que crec que és molt interessant per treballar fins i tot des de les 
escoles. 
Per tant, ens sembla que és important, que aparegui aquest concepte i demanaria 
que fins i tot sigui un requisit o es tingui en compte a l’hora de vehicular aquest ajut. 
Llavors, lligat amb això també volia dir que tampoc hi ajuda, i vostè ha introduït el 
tema de la llei Wert, no diria només la Llei Wert, sinó també l’ús partidista que es fa 
de l’educació i que fa que contínuament tinguem canvis en la legislació. I això no 
ajuda gens a aquesta socialització dels llibres ni a la reutilització que en puguin fer 
les mateixes famílies. I, per tant, també volia denunciar aquest fet i, per tant, 
denunciar legislacions que pretenen fer aquest ús partidista, com pot ser la llei 
Wert. 
Però també dir que el seu partit en el Parlament quan va aprovar la LEC va fer el 
mateix i en aquell moment no va tenir en compte tampoc, la possibilitat que els 
llibres fossin gratuïts. I, per tant, també estaria bé que reconegués això. 
Més enllà d’això, agrair això, que hagi tingut en compte les aportacions que li hem 
fet. I insistim que hi votarem a favor.     

 
Intervé el Sr. Alberti, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, amb la 
meva experiència com a docent i responsable d’un centre educatiu fins fa ben pocs 
dies, és un fet constatable que cada cop més famílies tenen dificultats i en molts 
casos impossibilitat d’adquirir material escolar, especialment els llibres de text. Ara 
bé, també cal constatar que els centres educatius gironins s’han espavilat creant 
mecanismes de reutilització de llibres, socialització d’aquests i bancs de llibres 
aprofitant els minsos recursos de què disposen, entre altres, els molts pocs que 
reben de la Generalitat. 
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A tall d’exemple els diré que un institut gironí de més de 1.700 alumnes aquest curs 
rebrà per a adquisició de llibres docents 5.600 euros, uns tres euros per alumne. No 
arriba. 
Per altra banda, pensem que és essencial la gestió d’aquests recursos per part de 
les direccions dels centres educatius i els serveis socials, amb el suport i control 
que tant de les AMPA i de l’Ajuntament en aquest cas, que seria el que faria el 
recurs. 
Tot i això, i reflectint una mica el que deia la senyora Paneque abans –que durant 
aquest tot aquest matí hem estat amb converses–, volia fer-li uns petits matisos 
respecte a la seva proposta: nosaltres tenim seriosos dubtes en alguns punts de la 
proposta que han sorgit a partir que havíem amb vostè concretat alguns punts 
d’aquesta. Volem votar que sí, però volem dir ara per poder votar que sí quines 
serien les nostres aportacions que ens agradaria que reflectís la seva moció, si no, 
ens veurem amb la desagradable obligació d’abstenir-nos. 
Primer, creiem que s’ha de fomentar l’experiència dels bancs de llibres, com aquí 
s’ha reflectit, i el reciclatge i socialització d’aquests, que ens ha permès en molts 
centres escolar reduir el preu del material escolar de forma dràstica. Però no és 
solament un tema de despesa econòmica, és un tema educatiu: amb aquesta 
mesura el que fomentem és que els alumnes vetllin i cuidin aquest material al llarg 
de tot el curs. 
En segon punt, un segon punt que ens agradaria que també es reflectís: miri, donar 
ajudes universals me sembla que és una mesura populista, no progressista i, en 
molts casos, injusta. Per tant, al primer punt de la seva moció, no ens queda 
perfectament clar que aquest ajut vagi en funció de la renda. Sí que més endavant 
s’explicita, en el punt número 2, però en el primer punt –i llegeixo textualment– es 
diu que «tots els joves de Girona sense exclusions puguin adquirir el material 
escolar».  
Tercer punt, i potser el més substancial i el que ens ha creat més dubtes, és la 
quantitat que esmenta en el punt número 1 de la seva moció: 300.000 euros. Miri, 
sincerament, no disposem de coneixement suficient ni del nombre de famílies que 
serien beneficiàries d’aquests ajuts ni molt menys dir quins són els costos del 
material escolar. 
Després de parlar amb vostè he fet el que me tocava fer, que és anar a les escoles 
i preguntar: estem parlant que en molts de centres el cost del material no passa en 
cap cas dels 640 euros, en els que he visitat –ho repeteixo–, no els he visitat tots, 
no he tingut temps material. Però sí que hi han centres que estan entre 50, 120, 
180, 240 euros. 
Vostè me parlava aquest matí que hi havia mil famílies possiblement que podien 
beneficiar-se d’aquest ajut; no ho sé, ho desconec. Crec que han de ser els tècnics 
de l’ajuntament d’assistència social i els tècnics de la casa del departament 
d’educació, ensenyament en aquest cas, els que han de reflectir quin és 
exactament el cost i el nombre de beneficiaris.  
Miri, 300.000 euros són molts de diners i per a les arques municipals és una 
quantitat molt important. Creiem, per tant, que ara consignar una partida com 
aquesta no és adequat, sinó que depèn de la disponibilitat que puguem tenir en els 
pressupostos.  
Però sí que proposem que si vostès en la seva moció modifiquen aquesta quantitat, 
no tindríem cap mena de dificultat a votar favorablement la moció, ja que estem 
d’acord en el fons amb aquesta; en el fons ens hi trobaran –ens hi trobaran–, ho 
reiterem. 
I acabo, nosaltres estem disposats a votar favorablement la seva moció tan sols 
que reflecteixi quelcom que digui semblant que cap alumne de la ciutat de Girona 
quedarà sense llibre de text sense explicitar concretament quina és aquesta 
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quantitat.   
 

Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, primer de tot 
demano disculpes a la senyora Pèlach, perquè quan m’he aixecat, ha considerat 
que era una falta de respecte; no, ans al contrari, si ho ha interpretat així, no era la 
meva voluntat, sinó que com s’ha pogut constatar és una moció que ha canviat des 
del matí fins ara i segueixo sense entendre algunes de les coses que s’hi 
reflecteixen, i més quan no he intervingut ni en els converses que hi ha hagut. Sí 
que li vaig demanar a la senyora Paneque en el seu moment –crec que era dijous 
passat– que quan fes alguna modificació al respecte me n’informés; se me n’ha 
informat abans de la reunió, abans del Ple, i almenys he rebut el document final. 
Però, bé, és igual en aquest aspecte, és a dir, demano disculpes si s’ha sentit 
ofesa, la senyora Pèlach, pel fet d’aixecar-me en repetides ocasions. 
Torno a repetir que seguim sense entendre els dos conceptes sobretot que es 
posen en el punt primer i en el punt segon. El que li agrairia per part del nostre grup 
a veure si ho poguéssim entendre: el que ens està demanant és una dotació de 
300.000 euros per a un ajut lineal a primària i secundària per a la compra del 
material escolar, augmentar la partida d’ajuts i transferències tal i tal de 300.000 
euros perquè tots els infants i joves de Girona, sense exclusions, puguin adquirir el 
material escolar. Això és el que indica aquest punt. 
I el segon punt diu –interpretem, potser erròniament–: a més crearem un nou ajut, a 
part d’aquests 300.000, per a l’adquisició de llibres. Perquè en el primer punt parla 
de material escolar i aquí parla concretament de llibres per a famílies necessitades. 
Clar, el que li pregaria, i ja li vaig dir en el seu moment, en la primera moció, en la 
primera que va portar i que va constar en l’ordre del dia del Ple, és aclarir aquests 
conceptes. I sobretot, i si ho permet el senyor alcalde, abans de manifestar en 
concret, perquè necessito entendre o necessitem entendre què és el que se’ns està 
demanant, és també que ens expliqui d’on surten els 300.000 euros per a material 
més la nova partida independent per al tema dels llibres de text. 
Em veig ara incapaç de donar un vot favorable com a grup sense l’aclariment 
d’aquests conceptes. Per tant, prefereixo que si ens ho pot aclarir –i per això m’he 
aixecat diverses vegades, per intentar comprendre què s’estava demanant– seria 
molt més fàcil poder-nos manifestar. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, sí, 
en bé que aquesta moció pugui ser aprovada, perquè crec que –com deia la 
senyora Veray– és un tema en el qual fonamentalment tots hem d’estar d’acord, 
agrair als grups municipals que ens donen suport i aclarir aquests termes, a veure 
si això pot facilitar que Convergència i Unió i Esquerra Republicana hi puguin donar 
suport. 
Respecte al banc de llibres, no sé si l’he entès molt bé, deia que hi féssim més 
insistència o més incidència: queda claríssim que el segon pagament d’aquest ajut 
que en cap cas és ni universal ni lineal; queda molt clar a la moció que proposem 
que els trams de renda per fer el seu càlcul siguin els que ja es van aprovar en les 
quotes d’escoles bressol precisament per no complicar més el càlcul d’aquestes 
quotes.  
I segons hem estat parlant aquest matí, 50 per cent contra factura perquè no hi 
hagués cap possibilitat de frau ni mala utilització d’aquests recursos públics, contra 
factura d’adquisició dels llibres; 50 per cent posterior en la devolució en perfectes 
condicions d’aquests llibres al banc del centre educatiu. Per tant, diria, senyor 
Albertí, que no queda cap mena de dubte que estem fomentant el banc de llibres 
dels centres educatius. 
Segon aspecte que ens deien, que era universal i que era populista; mirin, en cap 



 

  73

cas, crec que surt en diferents llocs que estem parlant de progressivitat. Per tant, 
aquí entenc que estaríem tots d’acord no és ni lineal ni universal; es té en compte la 
progressivitat dels set trams que hi ha en la taula de quotes d’escoles bressol. 
I, finalment, sobre els 300.000 euros –vostè m’ha expressat aquesta inquietud 
abans d’entrar al Ple–, és un càlcul estimat, és veritat que és molt difícil en aquests 
moments saber quina quantitat hi hauria d’anar destinada perquè no sabem 
exactament quantes famílies, i hem agafat més o menys el nombre de famílies… –
perdó–, d’alumnes que tenen dificultats en alimentació, en beques menjador, que 
són aproximadament les famílies o els alumnes que poden tenir també dificultats a 
l’hora de comprar llibres de text.  
Tot i així no pateixin, si aquests 300.000 euros no es gastessin, tant de bo –tant de 
bo–, romanents per al curs següent. O sigui, no estem dient que ens els gastem sí 
o sí, estem dient: «Dotem aquesta partida, igual que varem fer amb la plusvàlua, de 
la mateixa manera, fem una aproximació, si es gasten, i si no, romanents per a l’any 
següent.» O sigui, que no hem de patir per la quantitat, no hem de patir en absolut. 
Vostè em deia: «Si incorporen una proposta que ens pugui a nosaltres intentar, si 
així podem votar que sí» No ho sé, això no és una subhasta, comprèn? Llavors, els 
300.000 és la quantitat estimada; si en sobren, li ho repeteixo, seran romanents per 
a l’any següent, no es gastaran en res més, s’incorporaran als pressupostos 
següents. Per tant, intueixo que en aquestes converses que han tingut, més que 
aquests aspectes que ara em demanen que els aclareixi, n’hi hauria d’altres 
d’ordre, de negociació pressupostària, que res tenen a veure amb aquesta moció. 

Intervé el Sr. Albertí, qui exposa, després de trenta-set anys de docent, alguna cosa 
sé fer i, per exemple, és multiplicar. Si vostè em diu aquest matí que hi ha mil 
famílies que estan subjectes possiblement a aquest ajut, si, li repeteixo, cent 
cinquanta més o menys i tirant de llarg és el cost del material, cent cinquanta per 
mil són cent cinquanta mil. Vull dir, no és un tema de subhastes, és un tema de 
números i de dades concretes. I aquí no tinc cap ganes d’entrar en una subhasta, 
no en tinc cap ganes. Senzillament li explicito quin és, de les escoles que, ho 
repeteixo, no totes, però les que he pogut visitar aquesta tarda, una mica la mitjana 
estaria en aquest voltant. I, ho repeteixo, és una qüestió matemàtica molt simple. 

Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, un aclariment molt ràpid. Són tres-cents euros 
de mitjana, que aquesta sí que és una dada que hem trobat, que és la mitjana que 
les famílies es gasten en aquest tipus de material. Vostè, senyor Albertí, m’està 
dient que si aquí en comptes de 300.000 euros hi posem 150.000 euros, ho 
accepten votar favorablement?  

Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, senyora Paneque, em sembla que ja ha quedat 
tot bastant parlat. 

Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, és una demanda que em fan des del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana. 

Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, vostè ja l’ha respost en el seu 
moment.  

Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, com que no ho ha quantificat, per això li 
preguntava a la persona que ha defensat la moció. 

Intervé el Sr. Albertí, qui exposa, torno a repetir-li, senyora Paneque, que estem 
parlant de diner públic i que diner públic em sembla que tenim l’obligació, com a 
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gestors del diner, de rendibilitzar-ho amb números que s’aproximin a la realitat. 
Segurament –segurament–, potser ens emportarem sorpreses i el número serà molt 
més aproximat el que vostè em diu que el que jo li suggereixo. I, per tant, 
senzillament em sembla que és una qüestió de no fer volar coloms, sinó 
senzillament adaptar-nos una mica a números concrets. Vostè m’està dient que són 
300 euros, el cost del material escolar de mitjana?  

Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, si us plau, demano que posem una mica 
d’ordre al debat. Crec que les posicions estan clares, no s’interrompin, he concedit 
ara un torn a cadascun, no reiterem coses.  

Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, qui exposa, voldria entendre perfectament 
quina és la petició que ens feien per tal d’aprovar la moció, senyor Puigdemont. 

Intervé el Sr. Albertí, qui manifesta, nosaltres li hem fet tres suggeriments. Vostè me 
n’han aclarit dos: el tema de l’austeritat i m’ha aclarit l’altre tema. Li he fet un 
suggeriment, un últim punt, que la quantitat la trobàvem desorbitada. I llavors 
nosaltres estem pensant que si més o menys el cost aproximat d’aquest ajut del 
material per alumne són cent cinquanta, serien. Però no és un mercat. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, si em permet, crec que hi ha una síntesi en el que 
el senyor Ribas havia proposat. Senyor Ribas, havia demanat la paraula, endavant. 

Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui exposa, he volgut aclarir diversos conceptes, 
pel que he entès: progressiu amb nivell de material escolar i quan es fa la 
diferenciació entre material escolar i llibres, vol dir que es parla del mateix concepte 
tot. Per tant, el punt 1, quan parla de material i l’altre parla de llibres, és el mateix 
concepte tot, ho engloba tot. 
Això de la partida, concedeixo amb Esquerra Republicana i era la discussió que 
estàvem parlant fa un moment, a pesar que els molesti. Perquè nosaltres el que 
entenem és que no s’ha de consignar una partida, sinó la voluntat que vol aquest 
Ple, que és aconseguir que cap família necessitada no pugui gaudir del material 
escolar formatiu.  
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, deixin-me fer algunes qüestions que em sembla 
que poden aclarir o poden representar el desllorigador, espero, d’aquesta qüestió. 
Primer, ja hi ha un mecanisme perquè famílies sense recursos puguin obtenir 
ajudes econòmiques per la compra d’aquest material i d’aquests llibres, ja hi és, el 
mecanisme ja hi és; hem de preveure que pugui atendre més persones. Hi estem 
d’acord fins aquí, tots els grups. On no estem d’acord? Home, vostè ara el que diu 
és: «Miri, posem 300.000 euros.» Què li diem? Que li venim a dir el senyor Ribas i 
crec entendre també, el senyor Albertí deia: «No direm que no a ningú i tothom que 
compleixi el requisit que vostè determina i que és el que està funcionant no es 
quedarà exclòs, ja el cobrirem.» Però no fem i no posem un problema a dir «ara 
posarem 300.000 euros a la partida tal», si això és l’obstacle per a l’aprovació de la 
moció. Perquè em sembla més coherent el que diu el senyor Albertí de dir «anem a 
veure què acaba resultant», que no «mira, 300.000». Per què 300.000 i no 
400.000? I per què no 200? D’acord, això ja ho hem discutit. 
Per tant, què li proposem? Què li proposa el senyor Ribas? Què li proposo jo? 
Elimini la referència a una quantificació concreta i ja no entraré a discutir el vaivé de 
la moció. Vostès ens retreuen molt sovint textos que pugen, textos que baixen i que 
no saben el que estaven votant; vostès han fet el mateix, no li retrauré, però elimini 
una quantificació, perquè vostè ha d’entendre que l’elaboració dels pressupostos és 
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un material molt sensible. Aquest Govern s’hi posa i fa un encaix difícil a tot arreu, 
si el pressupost ens ve determinat perquè les mocions que fan els grups de 
l’oposició prosperen amb una quantitat que té poc a veure amb el treball dels 
tècnics, que té poc a veure amb el treball de l’àrea, que segurament està poc 
dialogada amb el sector, entengui que tinguem moltes reserves dels pressupostos 
que poden sortir arran d’aquestes aportacions. Només li demanem això, si realment 
vol, diguem-ne, si no vol ser intransigent, en aquest sentit. 
Només recordar-li dues coses finals. Mirin, aquesta partida en el Govern de 
Convergència i Unió s’ha augmentat en un 50 per cent, en els governs que vostès 
van presidir mai varem plantejar aquesta mesura. Ho trobo bé, benvinguda sigui. 
Però, en ares que aquesta moció pugui prosperar i que pugui haver-hi recursos 
municipals, que és el que entenc que la majoria de grups, tots, han explicitat, li 
demanem. Estem d’acord que podem intervenir, fem-ho, fem un compromís, 
s’aprova la moció, complirem la moció i, en funció del barem de tarifació social que 
se’n determini, farem les ajudes. I no cal ara dir: «Mira, ara aprovarem 300.000 
euros.» Només dic això. Ara veurem la voluntat, de si hi ha la voluntat d’aprovar 
aquesta moció o no hi és.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, qui exposa, per respondre-li. El fet de no 
treure la quantitat econòmica no és pas cap caprici, el que passa que de mocions 
que han representat un brindis al sol en aquest Ple aprovades i de les quals no se 
n’ha fet res, també els calaixos n’estan plens.  
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, això no és veritat. Deixi de dir mentides, perquè 
no és veritat. 

 
Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, hi havia una moció precisament no de cap 
partit polític, sinó justament d’una entitat, «la moció de les mocions», em van dir, 
quan va arribar un punt on les mocions aprovades no anaven enlloc. Per tant, 
estem convençuts que, si no hi ha una quantitat econòmica adscrita a una partida, 
no deixarà de ser una voluntat i no volem que aquesta moció es converteixi en una 
voluntat. Estem convençuts que s’ha d’incidir en aquest tema, com vostè ha dit, 
però s’ha d’incidir amb recursos econòmics, perquè amb voluntats, evidentment, no 
es compren llibres de text. Per tant, ens neguem a retirar l’import econòmic, sí a 
negociar-lo, però en cap cas a retirar l’import econòmic. 
I respecte al que li deia, que els pressupostos no poden estar subjectes a mocions 
aprovades pels grups municipals, quan els ha convingut, bé que han fet modificació 
de partides, com és legítim i és normal, però una modificació pressupostària, se’n 
fan centenars en un exercici. Per tant, això no hauria de ser cap obstacle, tampoc. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es desestimada per 
deu vots en contra del grup municipal de CiU, sis abstencions dels grups municipals 
ERC-MES i C’s, nou vots a favor dels grups municipals de la CUP, PSC-CP i PPC.   

13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C's) per a la posada 
en marxa d'una auditoria general a l'Ajuntament de Girona. 

 
S'ha desestimat la proposta següent: 

 
Como ya incorporamos en nuestro programa electoral, al cual no renunciamos, 
consideramos necesaria la elaboración de una auditoría general en profundidad 
de los últimos cuatro años de gobierno para dotar de transparencia a toda acción 
que ha llevado a cabo el Ayuntamiento. 
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Si  la  transparencia  es  necesaria  en  todo  ayuntamiento,  aún  lo  es  más  cuando 
dos ayuntamientos de la provincia han sido registrados por la guardia civil (Lloret 
de Mar y Figueres). Hay lecturas intencionadas que intentan vincular el 
autodenominado "Procés" con los registros, pero no podemos obviar que ha sido 
una  regidora  de  ERC  la  que  ha  presentado  una  denuncia  al  juzgado  de  El 
Vendrell por las presuntas irregularidades. 

 
Al coincidir el mismo partido en el gobierno que en dichos ayuntamientos (CiU) y 
contratos  de  especial  relevancia  en  la  ciudad  de  Girona,  entendemos  que  es 
interés de todos quedar libre de cualquier tipo de duda que pueda surgir por pura 
analogía o posible sospecha. 
Consideramos  que  es  del  interés  del  equipo  de  gobierno  y  de  sus  socios,  así 
como  de  aquellos  partidos  que  velamos  por  la  transparencia  la  realización  de 
este  estudio  que  nos  permita  iniciar  esta  legislatura  limpios  de  toda  posible 
suspicacia. El tribunal de cuentas auditó los consistorios que hoy son motivo de 
sospecha,  así  que  quizás  ese  no  es  el  único  mecanismo  que  debemos  utilizar 
para  demostrar  a  nuestros  conciudadanos  nuestros  deberes,  obligaciones  y 
limpieza en el gobierno. 

 
Proponemos la aprobación necesaria e imprescindible de dicha auditoría general 
de  los  últimos cuatro años de gobierno como  obligación  moral  hacia  nuestros 
conciudadanos, pues de todos es sabido que: 
"Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet" 
(La mujer del Cesar no sólo ha de ser honrada sino parecerlo) 

 
Presenta la proposta la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui explica, 
como ya incorporamos en nuestro programa electoral, al cual no renunciamos, 
consideramos necesaria la elaboración de una auditoría general en profundidad de 
los últimos cuatro años de gobierno para dotar de transparencia a toda acción que 
ha llevado a cabo este Ayuntamiento. Si la transparencia es necesaria en todo 
ayuntamiento, aun lo es más cuando dos ayuntamientos de la provincia han sido 
registrados por la Guardia Civil –recordemos el Ayuntamiento de Lloret de Mar y de 
Figueres. Hay lecturas intencionadas que intentan denominar el autodenominado 
«procés» con los registros, pero no podemos obviar que ha sido una regidora del 
Grup d’Esquerra la que ha presentado una denuncia en el Juzgado del Vendrell por 
las presuntas irregularidades. Al coincidir el mismo partido en el Gobierno que en 
dichos ayuntamientos y contratos de especial relevancia en nuestra ciudad, 
entendemos que es de interés de todos quedar libre de cualquier tipo de duda que 
pueda surgir por pura analogía o posible sospecha. Consideramos que es del 
interés del equipo de Gobierno y de sus socios, así como de aquellos partidos que 
velamos por la transparencia, la realización de este estudio que nos permita iniciar 
esta legislatura limpios de toda posible suspicacia. 
El Tribunal de Cuentas auditó los consistorios que hoy son motivo de sospecha, así 
que quizás este no es el único mecanismo que debemos utilizar para demostrar a 
nuestros conciudadanos nuestros deberes, obligaciones y limpieza en el Gobierno. 
Proponemos, así, la aprobación necesaria e imprescindible de dicha auditoría 
general en los últimos cuatros años de gobierno como obligación moral hacia 
nuestros conciudadanos, pues de todos es sabido que la mujer del César no ha de 
ser solo honrada, sino parecerlo. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, no sé si s’ha deixat una part de la moció o no. 
Hi havia una frase en llatí, em penso. Senyora Veray endavant. 
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Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, el meu grup 
donarà suport a la moció, de la mateixa manera que, quan l’equip de govern nou 
que va entrar va encarregar auditories per veure què havia passat amb certes 
coses amb l’època del tripartit, nosaltres també varem creure que era una bona 
manera de guanyar en transparència. I, per tant, que es faci una auditoria en aquest 
Ajuntament crec que no ha d’espantar ningú, al contrari, ha de deixar tranquil 
tothom perquè guanyarem tots en transparència. 
Per tant, nosaltres hi donarem suport i no m’allargaré més, perquè no crec que avui 
toqui ara fer aquí un gran discurs amb relació a aquest tema. El que sí que 
m’agradaria és que les auditories es fan per estar tots o per tenir la informació, una 
informació més transparent, perquè els ciutadans coneguin més informació. 
Nosaltres en cap moment pensem que aquesta auditoria s’hagi de fer donat 
registres d’altres ajuntaments, crec que és molt important també separar una cosa 
de l’altra. Crec que posar sospites sobre l’Ajuntament de Girona, sigui del color que 
sigui l’equip de govern –no estic parlant d’equips de govern, sinó d’institució, 
administració i d’Ajuntament– tampoc hi estem d’acord i sí que vull separar, en 
aquest sentit, aquest argument. 
I, per tant, simplement vull acabar la meva intervenció dient-li a la senyora Pujola 
que hi estic d’acord, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino 
parecerlo. I per això també li agrairia que aquestes auditories que vénen aquí a 
demanar, allà, a Andalusia, el paradigma de la corrupció d’aquest país, que han 
donat suport perquè governi el Partit Socialista, comencin a demanar les auditories 
que aquí demanen i allà fan veure que no se «n’enteren». 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui 
manifesta, el nostre grup municipal està a favor de propostes que millorin la 
transparència de la institució davant dels veïns, que millorin la publicació periòdica 
dels expedients, en general, sumin a favor del coneixement de l’estat de totes les 
qüestions que afecten el nostre Ajuntament. En resum, la legalitat, el control, 
l’eficàcia conformen la transparència. 
Pensem que aquesta moció pretén aquests objectius, però hi trobem a faltar manca 
de concreció. Entenem que l’Ajuntament ja realitza auditories periòdiques. Ens 
hauria agradat que la moció recollís propostes de millora de les auditories que ja es 
fan o com millorar l’actual índex de transparència municipal en matèria de 
contractació de serveis i obres. Aquesta qüestió, precisament, creiem que mereix 
aturar-nos tots els grups municipals i fer un bon catàleg per millorar en aquesta 
qüestió. 
Per això demanaria al Grup Municipal de Ciutadans que deixi aquesta moció sobre 
la taula per tal que entre tots la poguéssim completar. Si això no fos acceptat, la 
nostra posició és la d’abstenció per les raons exposades. 

 
Fa ús de la paraula la Sra. Costa, regidora del grup municipal CUP, qui exposa,  
nosaltres ens abstindrem. Si apliquéssim tots els mecanismes que hi ha per lluitar 
contra la corrupció, ara no estaríem parlant d’auditories. Per tant, tenim les eines, 
només cal aplicar-les. Podríem estar d’acord a fer alguna auditoria en temes 
concrets, només quan hi hagi algun indici que fes dubtar de la seva legalitat. Tenint 
en compte que nosaltres hem estat a sobre de tots els temes, tot i que potser se’ns 
n’ha pogut escapar algun, votar a favor és com reconèixer que no hem fet la nostra 
feina, cosa que no és certa, ni de bon tros. I agrairia que no es fessin servir frases 
fetes tan masclistes com la que acabem de sentir, la del César i allò altre, si us 
plau. 
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Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui explica, el 
posicionament del nostre grup pel que fa a la moció que presenta el Grup de 
Ciutadans serà votar en contra. Nosaltres pensem que a l’Ajuntament de Girona les 
coses s’han fet tradicionalment bé, tant amb els governs d’esquerres com també 
ara, en el darrer mandat. No hi plana, ara per ara, cap ombra de corrupció o de 
males pràctiques i si en algun moment anteriorment n’hi ha hagut alguna, s’han 
obert les línies d’investigació pertinents. Per exemple, en el mandat passat es va 
encarregar un estudi sobre l’empresa d’aigües, una qüestió sobre la qual hi havia 
dubtes i es van encarregar dues auditories més: una sobre el servei de patrimoni i 
una altra sobre el servei de contractació. Ambdues auditories van ser contestades 
de forma excel·lent pels serveis de la casa, que van posar de manifest que les 
coses s’havien fet ben fetes. 
Per tant, no ens sembla apropiada la petició que fan d’una auditoria general, que, a 
més a més, val molts diners, quan els procediments legals i institucionals de 
rendiment de comptes i control no intueixen cap irregularitat, més aviat ens sembla 
una gesticulació, sobretot una gesticulació que és molt poc útil per a la gent de 
Girona. I ens agrada recordar que la bona política mai no són els gestos, sinó que 
és tenir també sentit institucional molt més enllà de compartir les polítiques, 
evidentment, però un sentit institucional, que vol dir procurar servir la institució, 
prestigiar-la i deixar-la, quan un marxa, molt millor del que se l’ha trobat quan ha 
arribat. Un sentit institucional que passa per no tacar el bon nom del nostre 
Ajuntament, independentment també de qui el governi, només per obtenir rèdits 
polítics. Ara, insistir, dit això, que no caldria sinó el Grup d’Esquerra Republicana - 
MES vetllarà sempre per la transparència i la bona gestió de la cosa pública amb 
serietat i amb rigor. 
Aquesta és l’explicació del perquè votarem que no a la vostra moció, però vull 
afegir-hi, una mica en el sentit del que deia la companya de la CUP, una petita 
reflexió sobre la frase que acaba en llatí amb què acaba la vostra moció. És una 
frase, com tots sabeu, que s’atribueix a Juli Cèsar i que n’hi han moltes versions, la 
que he agafat és la que explica Plutarc. Es veu que un patrici romà estava 
enamorat de Pompeia, que era la tercera dona del Cèsar, i en una festa només per 
a dones, aquest senyor per intentar estar amb ella es va disfressar de dona, va 
entrar i va ser evidentment descobert i va ser castigat. I –i ara bé la cosa bona– el 
Cèsar, tot i saber que la seva dona, pobra Pompeia, no li havia estat infidel, va 
decidir repudiar-la. 
La llengua expressa sempre una manera de veure el món, això ho deia Steiner i és 
veritat i també és veritat que les societats, per sort, anem evolucionant i a vegades 
determinades expressions o frases fetes queden suspeses en el temps i acaben 
fent referència a realitats que ja no són o que voldríem que ja no fossin, perquè la 
llengua també incideix en la realitat i, de fet, foragitant aquestes frases de la 
llengua, com aquesta de la dona del Cèsar, que ja podríem anar bandejant pel que 
té d’estereotip masclista, foragitant-les també ajudem a foragitar-les de l’imaginari 
col·lectiu. 

Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui manifesta, 
agafant una mica el fil del que deia la portaveu d’Esquerra Republicana - MES, la 
senyora Maria Mercè Roca, el sentit institucional, senyor Castel i Ciutadans, en 
aquest cas, el que no pot en cap moment, no només has de procurar prestigiar la 
mateixa institució, sinó no faltar al respecte als tècnics que hi treballen. Llançar 
comentaris i afirmacions velades que potser no es fan bé les coses, a qui es fa mal 
en primera instància són a tots i cadascun dels tècnics que treballen en aquesta 
casa i, en especial, a un que ha de vetllar, que el tinc aquí assegut, està d’esquena 
a mi, que és el senyor interventor, i el senyor secretari també alhora, que vetllen 
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perquè en tot moment es duguin a terme les coses de forma correcta. Per tant, 
deixar anar comentaris partidistes, demagogs i fora del context d’aquesta ciutat, és 
a dir que van molt més enllà de suposicions que han fet en altres àmbits, fa molt de 
mal a la institució i als tècnics d’aquesta casa. I hauríem de defugir d’aquest 
concepte i més quan l’afany que el nodreix és purament aquest afany partidista. 
Miri, senyor Castel, són divuit auditories externes les que s’han fet des que aquest 
equip de govern ha entrat en aquest Ajuntament, divuit, externes: Tribunal de 
Comptes, Brussel·les, Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya. Sis 
auditories internes, sis; com deien fa un moment alguns portaveus, per voluntat fins 
i tot d’alguns altres grups que ens han demanat que les féssim. També les 
auditories que vénen establertes per imperatiu legal, també s’han dut a terme. Tot 
amb una finalitat clara, que és la que va proposar aquest equip del govern de donar 
la màxima transparència i el que ha fet que amb el tema de Transparència 
Internacional, dels vuitanta indicadors, en complim el 91 per cent. I de la de 
participació dels quaranta-un indicadors, en complim el cent per cent. 
De ben segur hem de millorar en transparència en moltes coses i n’hem d’aprendre 
tots; els moments que estem vivint ens reclamen que siguem prou, com dèiem 
abans a la primera moció que defensava Esquerra Republicana i MES, imaginatius 
per intentar donar la màxima informació a tots els ciutadans, que és el que ens 
reclamen. Per això es va obrir la web de Govern Obert, per això des de l’abril de 
2015 estem a la Xarxa d’entitats locals per la transparència i la participació 
ciutadana, des d’abril de 2015. Som la única capital de província de l’Estat que 
publica el seu programa de govern, la memòria i el grau d’execució. Recordo més 
d’un cop que la senyora Paneque ha intervingut aquí demanant que es millorés, 
inclús la publicació, però es publica, es fa una feina que s’havia fet fins ara i s’està 
treballant en el moment actual per publicar tots els convenis i les subvencions. I són 
decision partners en el tema de change.org. 
Tot un seguit d’elements que han permès que l’Ajuntament de Girona gaudeixi de 
quelcom que vostè amb una fuetada pretén treure, que és el prestigi que es fan bé 
les coses, que no hi ha dubte amb la nostra feina, i vostè amb una moció, generant 
un dubte i una ombra de dubte que no existeix, pretén desprestigiar la mateixa 
institució, els electes que hi estem i els tècnics que hi treballen. I amb això s’ha de 
ser molt i molt curós i parlar d’una auditoria general sense especificar de què parla i 
què vol, realment l’únic que fa és sembrar aquesta ombra del dubte que 
evidentment no es mereix aquesta ciutat, ni els governs anteriors, ni l’actual. 
Senyor Castel, té a la seva disposició tots i cada un dels expedients, els que vulgui, 
té a la seva disposició com a Grup de Ciutadans tota –tota– la col·laboració dels 
tècnics municipals i si un dia té algun dubte i fa falta aprofundir, es duran a terme 
les auditories i les anàlisis de gestió que facin falta. Perquè quelcom molt important 
que s’ha fet des que hi ha aquest equip de govern, no només analitzem els 
números, analitzem també la gestió duta a terme, i són elements claus a l’hora de 
poder valorar i saber quina és la realitat del que ens trobem. Ho torno a repetir: és 
una llàstima que quedi tan a prop el 27-S i s’emprin coses tan importants per fer 
demagògia i política. 

Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, primer de tot, 
agrair el vot favorable del seu grup municipal, senyora Veray. Dir-li també que 
sembla que vostè no té gaire idea del que ha fet el nostre partit a Andalusia i que, 
per tant, vostè està demostrant aquí una gran ignorància. 
La meva argumentació serà general. La senyora Maria Mercè Roca ha parlat dels 
diners que val aquesta auditoria; potser el que hauríem de fer és una millor 
redistribució d’aquestes partides i alliberar diners d’aquelles partides a les quals no 
hi són necessaris tants diners. 
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I també el que m’ha sobtat molt, les faltes de respecte a les quals al·ludeix al 
senyor Carles Ribas. En cap moment s’ha faltat al respecte. Li diré una frase, 
senyor Carles Ribas: «No s’ha de dotar una partida, sinó conèixer la voluntat 
d’aquest Ple.» Li sona aquesta frase? L’ha dit vostè fa deu minuts. Potser la 
voluntat d’aquest Ple no és dotar l’Ajuntament de total transparència. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, només una reflexió final. La veritat és que entenc 
l’argumentari de la senyora Veray, no tinc cap problema, entenc perfectament el 
que diu i em sembla que ho ha explicitat molt bé. I agraeixo als grups que no donen 
suport a aquesta proposta. Sí que lamento el to, el redactat i la intencionalitat, 
perquè vostès saben perfectament que no els interessa saber allò que és fàcil de 
saber, sinó que els interessa una altra cosa que és l’empastifa que fa fort i estem en 
el temps que estem. Si vostès tenen algun dubte, vagin on hagin d’anar, vagin on 
hagin d’anar, però quan en aquest Ajuntament es fan auditories, es fan auditories 
fins al final, se’n fan d’econòmiques, se’n fan de gestió, i si es detecta alguna cosa 
que no acaba de funcionar, s’incorpora en el funcionament del Govern i així ha 
estat en contractació, així ha estat en personal, així ha estat en molts altres àmbits 
on s’han fet auditories de gestió, perquè l’Ajuntament funcioni millor. Però, en 
qualsevol cas, mai, ni abans ni ara, hi ha hagut ningú que hagi pogut llançar una 
ombra de dubte sobre l’honorabilitat de la gestió perquè hi governava una sigla o 
n’hi governava una altra, per aquest simple fet. Perquè ho sap perfectament que hi 
dedico un mínim d’hores a treballar en aquest Ajuntament, sap com es fan les 
coses i si alguna cosa aquest Ajuntament pot dir ben alt és que té un equip tècnic 
en els àmbits que a vostè li preocupen d’una professionalitat incontestable. Errors 
en podem cometre tots, al passat, ara, i que les auditories de gestió justament 
serveixen per senyalar on ens podem haver equivocat i què podem millorar. Però 
els proposo que treballin, que demanin informació, que parlin amb tothom sense 
demanar permís, que obrin tots els expedients que vulguin, i arribin a les seves 
pròpies conclusions. No se’ls ha negat cap ni se’ls negarà cap, ni a vostès, ni a 
ningú. No els agradarà el que llegiran? Bé, llavors entrarem a la política de què és 
el que convé fer i què és el que no convé fer, però d’auditories se n’estan fent, i se 
n’han fet allà on potser durant molts anys no se n’havia fet cap, i se n’han fet i es 
treuen conclusions. 
Li diré encara una altra cosa per acabar: a les eleccions del 2011, en campanya 
electoral, vaig dir que no faríem auditories. Fixi-s’hi, una cosa tan llaminera en 
campanya com dir «farem auditoria, perquè», vaig dir: «No en farem, perquè no 
dubtem de la feina feta». Tanmateix, arribat al govern, en alguns àmbits ens va 
semblar que era interessant fer auditories de gestió, per saber què podíem millorar 
de coses que no acabaven de funcionar prou bé i sempre amb una divisa màxima, 
perquè el salt en aquests quatre anys ha estat notable, que és la màxima 
transparència, la màxima transparència i el màxim rendiment de comptes. I té un 
període en l’any, que és el període del Compte General, en què vostè pot arribar 
fins a on calgui, analitzar tot el que faci falta –vostè i tots els grups, naturalment–, i 
ja està. I que li puc garantir per a la tranquil·litat, si a algú, llegint la seva moció, li ha 
trontollat, i és que les coses en aquest Ajuntament des de molts punts de vista –des 
de molts punts de vista– es fan molt bé, i ens en sentim molt orgullosos. I em sento 
orgullós d’un equip de professionals, que és bàsicament el mateix que hi ha estat 
durant molts anys, que pot donar garanties i tranquil·litat a la ciutadania que les 
coses es fan com s’han de fer. I, per tant, voler fer auditories no hi estem en contra 
perquè forma part del nostre ADN, però voler fer el que vostès estan intentant fer 
aquí, no, no ens hi presentarem i, per tant, l’argumentari del regidor, del portaveu 
del Grup de Convergència i Unió, ja li ha dit clarament. 
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Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació és desestimada per 
catorze vots en contra dels grups municipals de CiU i ERC-MES, vuit abstencions 
dels grups municipals de la CUP i PSC-CP i tres vots a favor dels grups municipals 
de C’s i PPC.   

 
14. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-CRIDA PER GIRONA sobre 
les eleccions al Parlament del 27 de setembre. 

 
En els darrers anys, la societat catalana ha protagonitzat el cicle de mobilitzacions 
populars més massiu des del final de la dictadura franquista, en defensa del 
dret a   decidir de les catalanes i els catalans. Aquest cicle mobilitzador, impulsat 
per un ampli  moviment social i caracteritzat pel seu caràcter cívic i democràtic, ha 
situat la demanda  del dret a decidir en un lloc primordial de l'agenda política 
catalana. 

 
Fruit d'això, en els darrers temps les institucions catalanes han endegat múltiples 
iniciatives encaminades a fer efectiu el dret a decidir del poble català a partir del 
diàleg i el respecte a la legalitat. Totes aquestes propostes han estat 
menyspreades i perseguides per part de les institucions de l'Estat espanyol, que 
han negat qualsevol opció d'entesa que reconegués el dret d'autodeterminació i 
permetés l'accés a la independència. 

 
Malgrat l'intent continuat per part de l'Estat espanyol d'impedir l'exercici del dret a 
decidir, el passat 9 de novembre del 2014, més  de 2 milions  de  ciutadanes i 
ciutadans  catalans van obviar les  amenaces  i  prohibicions  i  van  acudir  a  les 
urnes per opinar respecte al futur polític de Catalunya. Aquest episodi, malgrat 
no comptar amb validesa legal, va significar una nova demostració de força, i va 
esdevenir nou mandat democràtic clar envers la necessitat de trobar una solució 
al conflicte democràtic que enfronta el poble català amb l'Estat espanyol. 

 
El proper 27 de setembre, davant la persistència de l'Estat espanyol en la seva 
posició immobilista i antidemocràtica, s'han convocat unes eleccions al Parlament  
de  Catalunya excepcionals amb caràcter plebiscitari, amb l'objectiu que serveixin 
per mesurar de manera legal a través de les urnes el suport a la 
independència, i permetin obtenir un mandat democràtic clar que permeti l'avenç 
del procés independentista. 

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

 
Primer.- Reconèixer l'excepcionalitat i el caràcter plebiscitari de les eleccions al 
Parlament del proper 27 de setembre sobre l'accés a la independència de 
Catalunya. 

 
Segon.- Posar l'Ajuntament a disposició del futur Parlament i del poble català per tal 
de dur a terme el mandat democràtic que sorgeixi d'aquestes eleccions. 

 
Tercer.- Implicar-se en aquelles accions que, a partir del 27 de setembre, puguin 
emprendre les institucions i la societat catalana amb l'objectiu de fer efectiva la 
ruptura  democràtica  amb  l'Estat  espanyol,  implantar  un  pla  l'emergència  social 
que resolgui les necessitats de les classes populars catalanes, i iniciar el procés 
constituent cap a la nova República Catalana. 
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Presenta la moció el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP, qui exposa, 
primer de tot, aquesta és una moció que té per objectiu, diguéssim, portar al Ple 
que el Ple s’expressi d’acord amb una voluntat col·lectiva que creiem des de la 
CUP - Crida per Girona que s’ha anat visualitzant en els últims anys i que encara 
divendres va haver-hi la seva última expressió als carrers de Barcelona amb una 
manifestació multitudinària una vegada més, és a dir, no entrarem a la guerra de 
xifres, però tots sabem i tots hem vist les imatges que manifestacions d’aquesta 
dimensió al nostre país, n’hi han hagut ben poques en els últims anys i les que hi 
han sigut han anat vinculades sempre a un tema de drets socials o especialment 
les més grosses, els temes de la llibertat nacional del poble català, creiem que això 
és un fet dels carrers del país. També la composició d’aquest Ajuntament així 
certifica que la ciutat de Girona i la majoria de ciutadans i ciutadanes estan perquè 
aquest procés polític cap a la llibertat nacional del poble català es vagi fent i es faci 
el més ràpid possible en els propers anys. Fa molt de temps que la ciutadania de 
Girona reclama aquest dret, ho hem expressat i hem participat des de la primera 
consulta l’any 2011, posteriorment en les manifestacions, també en les eleccions 
que s’han anat fent, fins i tot en aquella consulta del 9 de novembre, que alguns van 
voler que es vetés el dret a participar políticament de la societat catalana i van 
prohibir-nos la consulta, però la societat va dir que no acceptava les prohibicions i 
que la democràcia passava per sobre de tot. Allà ho varem intentar, varem tornar a 
reclamar el referèndum, davant únicament per part de tots els partits, diguéssim, 
d’àmbit espanyol, ens hem trobat un cop de porta a la voluntat democràtica del 
poble català. Davant d’aquesta situació, els partits majoritaris a Catalunya van 
decidir que el 27 de setembre, conjuntament amb les organitzacions civils i socials 
del nostre país, es convoquessin les eleccions que són unes eleccions amb un 
marcat caràcter plebiscitari, des del nostre punt de vista, també constituent, però 
plebiscitari per sobre de tot. I creiem que davant d’aquesta situació majoritària i que 
el 27 de setembre així ho veurem, esperem, però en tot cas la voluntat plebiscitària 
de les eleccions hi és i ha vingut determinada encara divendres per aquesta 
manifestació, creiem que l’Ajuntament s’ha de posicionar a través d’aquest Ple i 
reconèixer aquest caràcter plebiscitari, en primer lloc, de les eleccions del 27 de 
setembre. En segon lloc, fer que l’Ajuntament avui ens pronunciem a posar-nos a 
disposició del futur Parlament i del poble català per dur a terme el mandat 
democràtic, sigui quin sigui, el que sorgeixi, del 27 de setembre. I, evidentment, si el 
que surt el 27 de setembre és el que esperem que és, que el poble català es 
posiciona a favor de la independència del nostre país, implicar-nos com a 
Ajuntament en el desenvolupament de totes aquelles accions que siguin 
necessàries i que necessitin del suport local perquè aquesta independència sigui 
una realitat el més aviat possible. 
I aquí marquem també, perquè entenem que són, diguéssim, objectius que no es 
poden destriar un de l’altre, que aquest procés ha d’anar acompanyat evidentment 
d’un pla de xoc per fer front a les dificultats socials que pateixen les classes 
populars catalanes. És a dir que l’Ajuntament s’ha de posar a disposició del 
Parlament de Catalunya per tirar endavant la independència, per cobrir les 
necessitats socials de les classes populars catalanes i també per iniciar un procés 
constituent que posteriorment s’hagi de ratificar a través d’un referèndum amb 
aquesta constitució. I ho creiem i creiem que és molt necessari que avui 
l’Ajuntament prengui o el Ple de la ciutat de Girona prengui aquest compromís, 
perquè entenem que des del municipalisme, que des de les institucions locals, 
aquelles que estan més properes a la ciutadania, hi ha d’haver un compromís ferm 
que vagi lligat a l’anhel col·lectiu del poble català. Per tant, demanaríem a tots els 
grups que votessin a favor d’aquesta proposta. 
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Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
exposa, senyor Salellas, de veritat que cal una altra vegada? Crec que, a més, 
tothom sap. Miri, vostè fa un moment acusava el senyor Castel d’oportunista i 
vostès que són? Estem en campanya electoral, el 27-S és d’aquí dotze dies, cada 
partit defensa la seva posició i el seu projecte per a Catalunya, alguns l’expliquen 
més, d’altres l’expliquen menys, d’altres diuen que això del 27-S és plebiscitari, 
d’altres diuen: «Bé, però sí, però no, però m’amago perquè amb la CUP no hi acabo 
d’anar». Escolti, però si és la campanya electoral. Una moció per això? Per poder 
dir què? Que Convergència i Unió i Esquerra li voten la moció? Que Junts pel Sí 
també pensa que és caràcter plebiscitari aquí a Girona? Aquest és el titular que 
tindrà? El titular que tindrà és aquest? Junts pel Sí de Girona pensa que el 27-S és 
de caràcter plebiscitari perquè dóna suport a la moció de la CUP, que és l’únic 
d’aquests que volen la independència o diuen voler-la que no va a dins de la llista 
de Junts pel Sí. 
Sincerament, crec que haurien de tenir una mica més de respecte pel Ple d’aquest 
Ajuntament i que ens dediquéssim a debatre i a fer allò que depèn de nosaltres. La 
gratuïtat dels llibres de text sí que és una cosa que podem decidir aquí. Fer una 
auditoria amb relació a la gestió i una moció més encertada o menys encertada 
amb relació al que deia l’alcalde, però sí que és una cosa que es pot fer aquí, 
ampliar el parc d’habitatge social, és una cosa que podem decidir tots els que estan 
asseguts aquí. Un pronunciament polític pur i dur. Avui ens demana, avui, en plena 
campanya electoral, quin pronunciament cal? Vol realment que ara li faci la 
intervenció de cinc, de deu, de quinze minuts, si vol, com si li fes un míting polític? 
Perquè això és el que és, això és el que és. Cada un de nosaltres pot fer un míting 
polític a veure si convencem algú. Crec que això no és la funció d’aquest Ple, la 
funció d’aquest Ple és treballar per Girona, per als gironins i per a la gironines per 
posar a sobre la taula coses que poden millorar la seva qualitat de vida, coses en 
les quals nosaltres realment tenim un poder de decisió important, que l’equip de 
govern planteja i nosaltres podem estar d’acord o menys, o que l’oposició planteja i 
l’obliga en aquest cas a fer, a l’equip de govern, coses perquè no té majoria 
absoluta. Però posicionaments polítics tan purs i durs, mítings electorals aquí, en 
aquest plenari? Miri, m’hi nego, jo no li faré, m’hi nego. 
Ara, sí que hi ha dues coses. No, és vostè. Hi ha dues coses que sí que li diré amb 
relació a la seva intervenció. Una, hi ha llei sense democràcia, però no democràcia 
sense lleis i, per tant, ni vostè ni ningú està ni avui, ni demà per sobre de la llei. La 
llei és per complir, li agradi o no li agradi, i els ho he dit moltes vegades: si no els 
agrada, treballin per canviar-la, però no se la poden saltar, sinó això ens porta al 
caos, perquè aquí a la societat tothom es saltaria totes les lleis i totes les regles en 
funció del que li va bé i del que no li va bé. I per això l’estat de dret –la garantia de 
l’estat de dret– són les lleis i, en aquest cas, la que ens empara a tots, que és la 
Constitució. Per tant, si la volen canviar, treballin per fer-ho, però assentar-se-la, no, 
ni vostè, ni cap partit polític, ni cap govern, ni ara, ni mai. La llei és per complir i per 
respectar. Això, primer. 
I segon, miri, dir com diu vostè aquí que el Govern espanyol és el que és 
antidemocràtic, miri, vostè s’ha ficat en evidència, qui és antidemocràtic? El que diu 
que se saltarà les lleis, el que crida a la insubmissió, aquest és l’antidemocràtic, 
perquè la democràcia s’ha de respectar i l’única manera de respectar són les lleis. 
Ja sé que a vostè no li agrada, ja sé que vostès pensen que amb aquesta 
insistència del seu discurs al final tothom realment se’ls creurà, però, miri, sap què 
passa? Jo confio amb els catalans i amb els gironins, hi confio moltíssim, i per això 
confio que el 27 de setembre donaran una sorpresa i demostrarem a les urnes que 
realment la societat gironina no és la que vostè acaba de definir, que ha dit que 
tothom, tots els gironins volen la independència, sinó que és una societat molt 
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diferent, molt plural i molt més complexa del que vostè es pensa, però sobretot del 
que vostès volen acceptar. 
Obert debat, intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, 
senyor Salellas, després el sentim parlar de demagògia, d’oportunisme. Bé, cal 
recordar-ho, dret a decidir, hem votat cinc vegades, haurem votat cinc vegades en 
cinc anys. Més dret a decidir que aquest? Parla vostè de democràcia? Escolti’m, la 
democràcia parteix de complir la llei i la norma, el reglament, allò que estableix, 
tenim una carta magna. Evidentment una constitució està donada a canvis, millores, 
actualització o modernització, però vostè no és ningú, ni cap partit polític té la 
capacitat legal ni pot vulnerar aquesta legalitat saltant per sobre de la llei i la norma; 
la democràcia comença complint-la. 
A més, no són plebiscitàries, el plebiscit com a tal i com vostès el venen no existeix, 
senyor Salellas, són unes eleccions autonòmiques, unes més evidentment que 
evidencien que altres governs han fet aquestes «menguants» legislatures i van 
abocats a anar fent continuisme de tantes eleccions? Bé, això ja els ho tindran 
d’explicar a un altre partit, que ara poder s’amaga darrere d’una plataforma, però, 
com sempre ha sigut i com sempre ha de continuar sent, el Parlament de Catalunya 
serà el futur Parlament de Catalunya que quedi constituït i aquest Ajuntament té 
unes competències, i el Parlament en té unes altres, i el Govern d’Espanya en té 
unes altres. El Congrés dels Diputats té les competències que té: fer complir la llei i 
la norma; qualsevol institució l’ha de fer complir. 
També li diré per últim, i amb això acabo: aquest Ajuntament no pot vulnerar en cap 
moment, ni ningú pot vulnerar l’ordenament jurídic establert, per molt que es vulgui. 
Ja poden fer la demagògia oportuna i cal recordar que sí, falten pocs dies per a les 
eleccions i poder la ciutadania els donarà la lliçó omplint les urnes de sentit comú i 
responsabilitat. 

Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, 
probablement és cert que aquesta no és una moció massa oportuna, però, en tot 
cas, nosaltres en les diferents ocasions en què se’ns ha demanat posicionament, 
per respecte precisament als ciutadans i ciutadanes que aquest tema els és un 
tema important, sempre hem intentat explicar amb el màxim respecte quin és el 
posicionament del Partit dels Socialistes de Girona en aquesta qüestió i en el 
caràcter plebiscitari d’aquestes eleccions, també és el que intentaré fer. Perquè 
entenem que passi el que, passi en l’immediat futur del nostre país, hi ha d’haver 
tant una resposta per part de l’Estat per fer possible que qualsevol opció que es 
decideixi a Catalunya no quedi bloquejada a Madrid, com també que des de 
Catalunya es procedeixi d’una manera rigorosa, possible per mantenir la concòrdia, 
tant amb la resta de pobles d’Espanya com també en la mateixa societat catalana. 
He escrit fa més de tres anys, per això li deia que ens anem manifestant i 
manifestant, ens dóna la sensació sobre la mateixa qüestió i no crec que cap grup 
municipal avui doni cap sorpresa a pocs dies de les eleccions, però sé que és 
estrictament raonable i em sembla raonable que els catalans decideixin allò que 
vulguin que sigui Catalunya des de Catalunya, i que això probablement exigeix 
sortir dels marges de la Constitució que varen esdevenir més estrets i més 
excloents, arrel de la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut. 
És cert també que aquestes eleccions tenen un fort component plebiscitari, en ser 
una evidència que diferents partits polítics han proposat una declaració unilateral 
d’independència, si guanyen aquestes eleccions. Però a vegades dir la veritat no és 
dir tota la veritat i, en aquest sentit, sí que pensem que unes eleccions 
plebiscitàries, per ser-ho amb tots els components i per tenir el suport i la legitimitat 
del conjunt de la ciutadania, dels catalans i catalanes, hauria de resoldre alguns 
dubtes que es plantegen a l’hora de definir-les d’aquesta manera. Un primer, el 
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component territorial. Pensem que no hi hauria de jugar un paper, perquè cada vot 
entenem que ha de tenir el mateix valor vingui d’on vingui a nivell territorial. O bé 
s’hauria d’haver tractat també amb profunditat el com i de quina manera es decideix 
una opció transcendental per al futur d’aquest país. A la vegada, en un plebiscit 
d’aquest tipus, la majoria és suficient, però immersos en unes eleccions en què en 
realitat el què escollim són opcions polítiques, ens trobem el problema en què la 
reforma de l’Estatut demanda dos terços del Parlament per ser aprovada i, en 
canvi, ara hi ha qui podria reivindicar la majoria en escons per prendre una decisió 
en aquest mateix sentit. 
Sóc perfectament conscient, som conscients que el mutisme de l’Estat a l’hora de 
donar solucions els adjudica responsabilitats, però la forma institucional i 
democràtica que es planteja des de Catalunya també ha de tenir les màximes 
garanties per a Catalunya, per als catalans i per a les catalanes. I a propòsit 
d’aquesta qüestió és ben lícit que cadascú, que cada grup es posicioni com 
consideri oportú. Els socialistes ens neguem a entendre la realitat com a bipolar, 
com de blancs o de negres i si bé és cert que, de manera massa habitual, 
Catalunya ha rebut agressions que ens semblen incomprensibles, tampoc és 
mentida que algunes veus institucionals des de Catalunya i també des de Girona 
han volgut reduir aquest debat, allò d’estar amb nosaltres o contra nosaltres, amb 
expressions de confrontació pensem que poc adequades al càrrec institucional que 
representen. 
Per finalitzar, voldria recordar Josep Ramoneda amb el pròleg del llibre La política 
en tiempos de indignación, de Daniel Innerarity, defineix la política com l’ofici per 
trobar punts en comú des de mirades diferents i explica que els polítics esdevenen 
actors quan renuncien als ponts de diàleg per dir allò del «no hi ha alternativa». 
Precisament, sobre aquesta afirmació, Jürgen Habermas afirma que el «no hi ha 
alternativa» no ha de ser –no és mai– una opció política, és una claudicació entre 
les dues parts amb punts de vista avui lamentablement molt allunyats, reclamem el 
retorn de la política amb majúscules. 
He intentat, com li deia a l’inici, explicar aquí, amb el màxim respecte democràtic 
per totes les opcions polítiques que ens trobem aquí representades, que els 
socialistes no podem votar a favor d’aquesta moció, perquè no som 
independentistes, però tampoc hi podem votar en contra per posar de manifest que 
ha de ser possible que l’independentisme, el federalisme o sigui quina sigui 
qualsevol altra opció, sigui des de Catalunya una via possible, democràtica i que 
pugui ser debatuda i decidida. 

 
Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, 
nosaltres, no cal dir-ho, votarem que sí i estem d’acord amb el contingut de la 
moció, absolutament d’acord. I més encara, volem afegir que, com a càrrecs 
electes, els diputats d’Esquerra-MES ens posem a disposició del procés també amb 
tot el nostre compromís personal. Ens sembla molt important que, com suposo que 
serà, aquesta moció serà votada per un espectre independentista que va des del 
centre dreta fins a l’esquerra radical; nosaltres estem al mig i, com a gent 
d’esquerres, entenem que la independència és un instrument perquè la gent visqui 
millor. I nosaltres podrem viure millor si tenim poder de decisió per fer les polítiques 
que portin a la justícia social i a la igualtat d’oportunitats. 
No cal dir que avui l’Esquerra és independentista perquè l’Esquerra estima la 
llibertat i el progrés i respecta la voluntat de decisió de les persones, les persones 
que són avui dia allò que donen realment el caràcter plebiscitari que donaran, el 
caràcter plebiscitari que donaran a aquestes eleccions la gent del carrer, gent molt 
diversa que es posa a caminar plegada, des d’opcions diferents, a caminar plegada, 
a caminar de costat per arribar a la mateixa fita. 
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Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, 
evidentment, votarem a favor. Senyor Salellas, ara, si em permetrà, ara no em 
dirigiré a vostè, sinó a una cosa que he sentit fa un moment, perquè crec que, 
tristament, tant la gent d’Esquerra Republicana - MES, com la CUP, Convergència i 
Demòcrates, reiteradament estem sentint aquesta frase que hi ha un statu quo 
d’una realitat jurídica que ens imposa no poder fer, no poder opinar, no poder 
avançar. La paraula «democràcia» el que vol dir és que es dóna l’oportunitat a la 
societat perquè pugui definir què vol ser i això ho fa mitjançant el vot, i això és el 
concepte bàsic de ser demòcrata. I evidentment els que estem aquí som juristes, 
hem vist que gràcies a Déu han canviat molt moltes normes al llarg del temps: 
matrimonis homosexuals, la llei de l’avortament, el que pugui votar una dona. 
Evidentment aquests canvis legislatius es produeixen perquè la societat evoluciona, 
es modernitza, deixa d’estar amb un atzucac de viure amb un espai tancat amb 
més olor de naftalina que no pas en re més, obrir finestres, deixar que la gent opini i 
que les societats avancin. 
I l’atzucac en què ens trobem ara avui i fa que el primer punt d’aquesta moció tingui 
la més vital rellevància en el concepte d’excepcionalitat i caràcter plebiscitari, ve 
motivat per l’atzucac que el Govern de l’Estat espanyol ha situat, des del 2010 i 
molt abans, els catalans que, amb tots els respectes, s’han cansat de fer 
d’speakers corners, alçats amb una cadira, perquè potser no era prudent trepitjar el 
terra mentre opinaves el que opinaves, i ara ens n’hem cansat. I volem deixar 
d’estar alçats amb una cadira i trepitjar directament el terra, fer vies, fer 
manifestacions, anar a votar el dia 9, perquè almenys volem expressar 
democràticament quin és el nostre parer. I aquesta és la única realitat. I si estem on 
estem és perquè no ens han donat aquesta oportunitat i hem hagut de transformar 
en plebiscitàries i excepcionals, aquestes eleccions. I evidentment el resultat 
d’aquestes eleccions serà el que serà, té raó la senyora Veray, votarà la gent el que 
voti i la societat s’expressarà i donarà el seu parer. 
I el que diu aquest segon punt de la moció és tan senzill com el mateix jurament 
que la majoria dels que estem aquí varem fer el dia que varem prendre la possessió 
en aquest Ajuntament, que és posar-nos al servei del Parlament de Catalunya. Què 
és el que no és democràtic d’això? Si en unes eleccions surt un grup escollit i 
aquest grup escollit advoca per la independència, el que faran els regidors electes 
d’aquest Ajuntament que considerin adient és posar-se al servei d’aquest Parlament 
de Catalunya, que adoptarà el pla de xoc que correspongui, social, econòmic, 
d’habitatge, el que faci falta, tots els plans de xoc que toquin, però evidentment en 
compliment d’un mandat resultat d’una qüestió tan senzilla com és posar una 
papereta en una urna per poder decidir quin és el futur de cadascú. 

Intervé el Sr. Salellas, qui manifesta, en primer lloc, agrair el suport tant d’Esquerra 
Republicana, com de MES, com de Convergència, com de Demòcrates, fins i tot 
diria que una regidora d’Unió votarà a favor aquesta moció i crec que això és molt 
benvingut, per una banda. 
Per l’altra, en primer lloc, el que comentava la senyora Paneque. Vostè ha dit que 
dèiem que qualsevol acció que decidís el poble de Catalunya creia que el Govern 
espanyol l’hauria d’acceptar o que l’Estat espanyol l’hauria d’acceptar. Bé, hi estic 
plenament d’acord amb el que ha dit vostè, jo també ho penso. Tot allò que 
decideixi el poble de Catalunya ho ha d’acceptar i ha d’entendre que tenim el dret a 
decidir. Precisament és això el que venim temps reclamant i que el seu partit és el 
que ha impedit que el desenvolupéssim. Perquè el seu discurs està molt bé a nivell 
teòric i pot citar Ramoneda i tothom qui cregui convenient, de fet, Ramoneda 
diumenge en un article a l’ARA tenia un posicionament també que deia: «Potser 
que comencin a acceptar que la independència serà una realitat.» Però, en tot cas, 
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vostès han posat les traves, és que, clar, el discurs teòric està molt bé, però vostès 
han posat les traves en el dia a dia quan el poble català ha volgut expressar-se. I sí, 
a vegades pot semblar que és bipolar  però, per exemple, jo, que em considero 
marxista –no demano que ho sigueu la resta, però jo me’n considero–, també crec 
en les classes socials. Hi ha una relació bipolar  i dialèctica amb moltes de les 
etapes i de les coses que passen a la societat i de la realitat que veiem dia a dia i 
vostès, que es diuen «socialistes», esperaria que en aquesta dialèctica i en moltes 
altres ens trobéssim, i en la dialèctica de la llibertat d’un poble envers l’opressió 
d’un estat, vostès o en general els socialistes del món sempre han estat al costat 
dels drets dels pobles, i ara els trobem a faltar. 
Finalment, estic molt d’acord amb el que deia tant la senyora Veray com el senyor 
Castel, jo no sóc ningú, és veritat, però és que –perdoneu-me l’expressió un pèl 
barroera– el que els fot no és que digui o no digui, el problema és que el que està 
parlant és el poble de Catalunya i està decidint allò que a vostès no els agrada. I la 
diferència entre els demòcrates i els que no ho són és que nosaltres acceptarem el 
resultat del 27 de setembre, sigui quin sigui, i vostès ens estan dient que, si el 
resultat és un, no el podem dur a terme. Aquesta és la diferència entre els 
demòcrates i els no demòcrates, que nosaltres acceptarem el resultat i vostès es 
neguen a acceptar allò que decideix el poble de Catalunya. Per tant, no vagin 
donant lliçons de democràcia i menys de qui prohibeix consultes, menys de qui ha 
fet, ha reprimit, per exemple, les accions de les plataformes d’afectats per la 
hipoteca, perquè ja podrà anar parlant d’habitatge, però què ha fet la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca? Ha desobeït normes, senyor Castel, ha desobeït normes 
i així és com ha aconseguit que la gent estigui parlant d’habitatge. 
Per tant, aquí a vegades cal desobeir per poder desenvolupar allò, el mandat 
democràtic de la gent, perquè si no ens trobem en una paret, que ja sabem que a 
alguns els agraden, de fet, les parets els acostumen a agradar, també el 75 no els 
hagués agradat que canviessin l’estructura, però, mira, la gent va sortir al carrer i la 
va canviar i varem tenir la democràcia i en aquell moment varem tenir la 
democràcia i ara aconseguirem la independència. 

 
Intervé la Sra. Veray, qui exposa, miri, senyor Salellas, no per cridar tindrà més raó, 
li avanço, no per cridar i esvarar-se tindrà més raó, per tant, tranquil, el 27 de 
setembre és d’aquí dotze dies, guardem tots la calma. Miri, la diferència entre vostè 
i jo és que respecto les lleis, m’agradin, no m’agradin, les compleixo i demano a la 
gent que està al meu voltant que les compleixi. Vostè, quan no li agraden i no li 
convenen, no només no les compleix, sinó que crida a la insubmissió. Per tant, 
democràcia, sí, lliçons de democràcia de vostè cap a mi o del seu partit cap al meu, 
menys. No. 
I sí, li diré una altra cosa, no sé a què es refereix ara al 75, li diré que jo al 75 no 
havia ni nascut, vaig néixer l’any 76. Per tant, ara si vol tenir el debat del 75, del 76, 
del 77 i del 78, el podem tenir, ara, tornar a treure aquí ara l’any 75, quan va obrir 
moltes ferides tot el que va passar en els anys anteriors aquí a Espanya, a 
Catalunya i a Girona, si vol tenir aquest debat, crec que no és ni avui, ni el lloc. En 
podem parlar el dia que vulgui i ho parlem fent un cafè, perquè la seva família va 
patir unes conseqüències, la meva família en va patir unes altres. Per tant, què hi té 
a veure ara? M’està tractant a mi ara de franquista? Sí, sí, home, senyor Salellas, 
que se li ha vist el «plumero». I a mi sap el que em fot? No em fot que vostè digui,  
no, a mi el que em fot li diré molt clar, sap què em fot? Que fa un moment vostè 
estava retraient a un altre portaveu d’un altre partit tot el que vostè està fent ara. Si 
vostè fa un moment li ha retret que fos oportunista a un altre portaveu, fa un 
moment li han retret a un altre portaveu que sembrés ombres de dubte sobre 
algunes forces polítiques i vostè ho està fent ara. Està sent oportunista amb una 



 

  88

moció que sap perfectament que el 27 de setembre es votarà i que estem en 
campanya electoral i està volent aquí fent aparèixer ombres de dubte sobre 
formacions polítiques i, en aquest cas, la meva, en fi, la que jo represento parlant 
ara de l’any 75. Ja ho sé que fa «tuïts» vostè, ja ho sé, fa «tuïts» en contra meva 
dient-me que sóc franquista i aquestes coses, sí, ja el llegeixo, que no el contesti no 
vol dir que no el llegeixi, d’acord? Però, bé, una cosa és la xarxa social, que 
malauradament vostè pot expressar-se i insultar la gent i faltar-li al respecte sense 
cap impunitat, i l’altra és la seriositat d’un plenari com és el plenari de l’Ajuntament 
de Girona. 
Per tant, hi insisteixo, mocions per ajudar els gironins a millorar la qualitat de vida, 
mocions per treballar per als gironins i les gironines, mocions de coses que 
depenguin i que estiguin a les nostres mans de les vint-i-cinc persones que estem 
assegudes aquí, vostè sap millor que ningú que les eleccions del 27 de setembre, 
per més que ho diguin, que ho repeteixin i per més que cridi quan ho diu, no són, jo 
no estic cridant, vostè no s’ha sentit, no estic cridant, estic sent contundent, que és 
diferent a cridar. No confongui les coses. Es pot cridar i no ser contundent i es pot 
parlar amb normalitat i amb un to suau sent contundent. Però, hi insisteixo, per més 
que vostè ho repeteixi una i altra vegada i cridi, les eleccions del 27 de setembre 
són unes eleccions autonòmiques normals i corrents, unes eleccions al Parlament 
de Catalunya per escollir els 135 diputats i escollir el nou Govern de Catalunya, no 
és res més que això, encara que vostè ho repeteixi, hi insisteixi i encara més que 
ho digui cridant. No ho canviarà: el 27 de setembre són les eleccions autonòmiques 
igual que van ser les del 24 o el 25 de novembre a l’any 2012 i no sé quin dia, crec 
recordar que l’1 de novembre, de l’any 2010. Perquè li recordo que un portaveu li 
ha recordat: dret a decidir, i tant, en cinc anys, tres vegades han votat pel Govern 
de Catalunya; pel Govern de Catalunya, tres, el 2010, el 2012 i el 2015. Si això no 
és que se’ls doni l’oportunitat de decidir, sincerament, m’ho expliqui. 

 
Intervé el Sr. Castel, qui exposa,  miri senyor Salellas, ho entenem, entenem que 
vostè és habitual del «desobeïment», de passar per sobre de la llei i la norma, 
d’aixecar el to, de crear el greuge, de caure en el «despreci», però li diré una cosa: 
vostè aquí ha dit que vostè és la veu, vostè és Catalunya, vostè és la veu del poble 
de Catalunya, ho ha dit, ho ha dit, «perquè qui parla és la veu del poble de 
Catalunya». Escolti’m, el poble de Catalunya, aquest 27, evidentment que parlarà i 
espero i desitjo que parli en massa a les urnes per posar la gent que permet aquest 
discurs populista, que és el que porten vostès, discurs populista, advocant per 
aquesta independència per tapar la incompetència de no saber gestionar les coses 
com s’han de fer. Sí, per no saber gestionar les coses, moltes vegades li he dit: en 
moltes coses ens podem arribar a assemblar en l’àmbit social, i li repeteixo i li 
mantinc, però li diré una cosa: sempre ens apartarem d’aquest populisme, aquest 
greuge comparatiu que vostè fa, aquest intent de passar per sobre de la norma 
establerta, la Constitució. Sap què fa la Constitució? I també li he dit que era 
donada a modificació, modernització i actualització amb una constitució del segle 
XXI, però sap què fa a dia d’avui? Regular, mantenir i garantir que tots tinguem un 
reglament establert, i ni vostè, ni el seu partit passarà per sobre d’ell. I sap per què? 
Perquè hi ha una llei i una norma establerta i per molt que cridi, per molta disbauxa 
que faci, per molt populisme que continuï fent, no ho aconseguirà. 
Sap què passa amb els viatges cap a Ítaca? Que normalment, quan no ens 
expliquen com hi anem, en què hi arribem i si quan arribem a port hi ha una escala 
per poder baixar de l’avió i te fots de lloros cinc metres i t’obres el cap, comencem a 
pensar en l’hospital. Què vull dir amb això? La conseqüència econòmica. Si vostè 
és responsable i entenc que ho és, però el populisme no el deixa acabar de ser-ho, 
sé que faria la reflexió de la conseqüència econòmica, perquè i perdoni, senyor 
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alcalde, però estem abocats a anar a la reflexió de la conseqüència econòmica 
quan altres advoquen per anar cap a la independència. I en aquest Ple s’està 
advocant per saltar per sobre de la norma, advocant i omplint-se la boca cap a 
aquella independència, però li diré una cosa: seny i rauxa, senyor Salellas, seny i 
molt de cap, això sí, amb molt de cor i espero que sigui aquest cor el que porti en 
gran massa els ciutadans de Catalunya a votar aquest 27-S per donar 
conseqüència i coherència a un futur govern a partir del dia 28. 

Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, 
breument i per les al·lusions i per aclarir simplement. Em fa una mica de trampa, 
senyor Salellas, perquè, és clar, he intentat fer una intervenció mirant cap a un 
costat, cap a l’altre, intentant valorar allò que s’està fent malament a les dues 
bandes. Llavors, si m’agafa una primera part de l’argumentari i no m’agafa la 
segona, el biaix que em fa, no s’ajusta exactament al que he dit. 
Evidentment que ho he dit i ho torno a repetir, ho he dit moltes vegades i no ve pas 
d’ara: allò que vulgui ser Catalunya ho han de decidir els catalans i les catalanes. 
Però també li he dit: aquells que diuen «ja no hi ha alternativa, això ja s’ha acabat», 
hi han reflexions i en paraules d’autors que li esmentava, per mi això és un abandó 
de la política i una claudicació de la política, que és el que reclamem, aquest retorn 
del diàleg i de la política amb majúscules. Per això li deia que si m’agafa una 
primera part, i no m’agafa una segona, pot quedar esbiaixat. 
I he escollit Ramoneda perquè és un pròleg que m’ha vingut a les mans aquest cap 
de setmana, em va interessar la idea de la claudicació de la política i ho he utilitzat, 
però no sóc gens sectària, o sigui, Ramoneda pot haver dit altres coses també, 
però aquest argument en concret em va interessar. 
I finalment, parlar de poble de Catalunya sempre és una expressió que no he 
compartit massa. Parlar del poble de Catalunya com un tot sense tenir en compte –
com una sola voluntat– que evidentment són ciutadans i ciutadanes amb diferents 
sensibilitats, amb diferents opinions, molt divers, em sembla un error a l’hora 
d’afrontar i d’argumentar mocions com la que avui ens presenten. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, abans de la votació, un parell de notes a peu de 
pàgina, sense voler entrar en el debat. Crec que l’exposició, tant la presentació de 
la moció com l’exposició ha sigut seriosa, aquí no hi ha hagut manca de seriositat, 
es pot estar en desacord amb els arguments i és perfectament legítim, però perquè 
no t’agradi un argument d’un altre això no vol dir és més o menys seriós. Una mica 
qui abona, com m’ha semblat sentir d’algun altre portaveu, aquesta posició, 
demostrarà que té seny, no tothom té seny aquí. Vaja, no crec que hi hagi un 
repartidor de carnets de seny ara aquí, no voldria creure que algun portaveu d’algun 
grup polític defensa que tingui la màquina de repartir carnets de seny, no ho crec. 
Per tant, entenc que el resultat que hi haurà serà el que els ciutadans de Catalunya, 
amb la seva pluralitat i amb la seva diversitat, volen; i que l’Ajuntament de Girona 
en parli, això no li treu seriositat. Per tant, demano simplement pel bon nom del que 
fem en el Ple i per respecte d’altres temes que es debaten en el Ple, aquest és un 
tema seriós i s’ha debatut, crec que he observat a tots els portaveus amb un to de 
seriositat i de respecte, malgrat discrepàncies i vehemències d’alguns i dels altres. 
Segona, i tant que té a veure amb millorar la vida dels gironins les eines de la gestió 
de la cosa pública, és directament proporcional a millorar la vida dels gironins, 
directament, les societats democràtiques no han inventat un altre mètode que dotar-
se d’eines i de sobirania, i aquí demanem tenir-ne la màxima per poder treballar bé 
per als nostres conciutadans. I és justament l’assumpció que amb les eines que 
tenim no en fem prou que plantegem canviar les eines i tenir-ne de plenes. 
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I, finalment, no crec que a la moció –ho he estat repassant– hi hagi en cap moment 
una apel·lació a desobeir res, és molt clara. El que diu és justament obeir el 
Parlament de Catalunya, ho diu molt explícitament, per tant, a algú no li agradarà, 
però el trànsit de la llei a la llei és un trànsit impecable i en la moció el que es diu és 
el que es diu i cadascú pot pensar després i interpretar el que vulgui, però en 
aquest punt la moció és impecable, en aquest sentit. 

Per tant, només volia posar aquestes notes a peu de pàgina abans de passar a la 
votació. 

Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per divuit 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES i CUP, tres vots en contra 
dels grups municipals de C’s i PPC i quatre abstencions dels grup municipal del 
PSC-CP. 

 
15. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Pujola, qui expressa, fa uns dies, el meu grup va fer unes entrades 
per registre i la primera per fer una reubicació dels contenidors que estaven situats 
davant del Consolat del Marroc, i la segona per fer una reubicació dels contenidors 
que estaven situats a la zona de l’Avellaneda. El nostre grup municipal ha rebut 
resposta, però m’agradaria llegir-la, perquè hi ha quelcom que no em lliga. 
Quant a la resposta rebuda pels contenidors del Consolat del Marroc, ho llegeixo 
textualment: «Informar que aquests contenidors es van reubicar el dimecres 29 de 
juliol de 2015 després d’haver valorat tècnicament possibles noves ubicacions per 
minimitzar els efectes de canvi d’emplaçament sobre els veïns.» Llegeixo la 
resposta que se’ns ha donat a l’altra entrada per registre presentada: «Informar que 
qualsevol reubicació s’hauria de consensuar amb els veïns de la zona.» No em 
lliga, senyor alcalde. Si reubiquem uns contenidors sense consultar els veïns i els 
altres, no, vull dir, no em lliga. 
Des del meu grup municipal, voldríem saber si hi ha algun tipus d’autorització, 
permís, sigui explícit o implícit, que hagi permès a l’ANC posar publicitat, penjar 
cartells allà on més els convingui. Crec que la seva resposta serà que no, per tant, 
m’agradaria saber quantes sancions s’han posat a l’ANC i si aquest Ajuntament ha 
instat l’ANC a retirar tota aquesta publicitat que ha penjat en espais públics. 

 
Intervé el Sr. Martín, qui formula un prec i una pregunta. El prec: voldríem deixar 
constància que aquest grup municipal, per poder treballar amb rigor els assumptes 
que a tots ens pertoquen com a regidors i regidores d’aquest plenari, varem 
demanar fotocòpies de diferents sentències per poder tenir-les com a 
documentació, estudiar-les amb l’atenció adequada i tenir-les en aquest plenari on 
són tractades. Estem convençuts que aquest problema afecta tots els grups de 
l’oposició i demanem a la gerència d’aquest Ajuntament, que és qui va prendre la 
decisió, facilitar la democràcia en aquest consistori i per poder treballar els temes 
de manera adequada. Sabem, a més, que l’ús que en fem sempre és intern i 
confidencial, fins i tot quan són sentències públiques, com és el cas que ens ocupa. 
I la pregunta és: com està la situació del projecte de la reforma de la plaça 
comtessa Ermessenda. 

Intervé el Sr. Rodríguez, qui formula tres preguntes. Al juliol varem demanar el 
perquè s’havia endarrerit el tema de la cobertura del pati Cassià Costal. Em consta 
que els grups municipals ja ho saben, però la pregunta seria si això afectarà el 
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nombre de cobertures, si és que hi ha una quantitat fixada per any, per tant, per al 
2016, i quin és el criteri per portar endavant aquest tipus de cobertures, perquè hi 
ha escoles, que ho estan desitjant que ja es posarien en contacte. 
La segona pregunta té a veure amb l’espai que queda a darrere del pavelló firal, 
aquell aparcament on normalment l’espai de darrere del pavelló firal entre Fontajau 
i que serveix d’aparcament i més ara que començarà el curs de l’EOI, que està molt 
utilitzat. La pregunta seria saber una mica què s’hi pensa fer, si es pensa 
pavimentar i si no es pensa pavimentar, de moment, crec que es podrien posar 
punts de llum, una mica de protecció natural i, per tant, millorar aquesta zona, que 
falta fa. 
I la tercera seria que hem vist un rètol avui a la piscina de Can Gibert del Pla que 
diu que no hi ha el servei de sauna i que ja se’ns dirà alguna cosa. Per tant, saber 
una mica quina és la previsió. 

Intervé la Sra. Riera, qui formula tres precs. Són precs que ens han fet arribar veïns 
amb petites incidències de zones d’aquí de la ciutat, una mica per transmetre-les. A 
Germans Sàbat, ens comentaven que hi ha un problema de mosquit tigre per la 
zona dels parcs; a veure si s’hi podria fer alguna cosa. 
En el Parc del Migdia, els camins de terra compactada, aquesta terra amb les 
pluges i el pas del temps i de la gent, va marxant i van deixant sortir pedres grosses 
i una dona gran va caure, va ensopegar. I era una mica per també demanar, que es 
torni a posar més terra o que s’arregli. 
Un altre és també revisar la poda d’arbres que hi ha al carrer Emili Grahit, davant 
més o menys de la Guàrdia Civil, allà ben bé a la barana que hi ha tocant al riu, que 
els arbres estan molt baixets i dificulta l’accés a la gent que passa pel camí 
«peatonal» que segueix el riu. 
I la pregunta que tenia era referent al Pla de gestió del districte de la conca fluvial 
de Catalunya, que ha presentat l’ACA i ha tingut ara un període de consulta i 
presentació d’al·legacions i era per preguntar, a veure quines al·legacions s’han 
presentat des de l’Ajuntament de Girona respecte al tema del projecte dels quatre 
rius i una sèquia. Perquè, bé, aquest programa va acompanyat de les mesures 
d’acompanyament i el pla economicofinancer, que detalla, bé, que garanteix les 
inversions per als pròxims cinc anys en aquest tema de rius. Llavors, a veure 
quines inversions hi ha previstes que facin referència als temes del riu Onyar, de 
l’enjardinament i de la part de la naturalització de la riba i de les ribes del Ter. 

 
Intervé la Sra. Paneque, qui formula dues preguntes i un prec. Una primera 
pregunta sobre l’atenció que s’està donant a les famílies afectades per l’incendi de 
les Pedreres, saber quantes reunions, si n’hi ha hagut alguna des de l’última que 
se’ns va informar, i el grau de compliment que s’està donant als compromisos de 
dotar de maquinària pesada, de neteja de la zona i si hi ha previstos, perquè ens va 
semblar entendre en una comissió informativa, però no ens va quedar clar, que hi 
hauria plans d’ocupació per tal d’assumir aquesta neteja de la zona cremada. 
Una segona, ens estan començant a arribar algunes inquietuds de famílies que ja 
els ha arribat la denegació de la beca menjador per part, entenem, com que no hem 
vist encara cap document, del consell comarcal. Per tant, voldríem saber, a data 
d’avui, a la ciutat de Girona, quantes sol·licituds de beques d’ajut al menjador s’han 
tramitat, quantes se n’han demanat i si tenen dades de quantes denegacions hi ha 
hagut o, al revés, o quantes acceptacions, fem-ho en positiu. 
I un prec, durant algun anys, que no els sabria definir exactament quins van ser, als 
nens i nenes d’aquesta ciutat els arribava a casa la targeta 12, la targeta groga de 
gratuïtat de bus fins als dotze anys pel fet d’estar empadronats. Si no ho recordo 
malament, era quan complien quatre anys, arribava una carta amb la targeta casa. 
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En aquests moments, no només no s’està fent –i crec que era una mesura de 
promoció del transport urbà positiva–, sinó que el cert és que la gestió d’aquestes 
targetes s’ha complicat bastant, tant en el lloc on anar-les a demanar com la 
documentació que es demana. Crec que fóra bo de tornar a la fórmula inicial de 
promoure la utilització del bus i del transport públic, facilitant al màxim a les famílies 
l’arribada d’aquesta targeta. 

 
Intervé el Sr. Granados, qui formula diverses preguntes. Primera pregunta que volia 
formular és una inquietud de la gent i és el tema de la gossera. M’han arribat veus 
que allà els gossos no estan en les seves condicions òptimes i si es buscarà un nou 
lloc perquè els animals estiguin bé, o buscar la manera de millorar el tema. 
Després mentre els felicitem pel nou pont sobre el riu Ter, un altre pont més 
modest, però, sense dubte, més reclamat és el finançament que es tracta sobre el 
pont del riu Onyar, que és a l’altra banda de la ciutat, entre Mas Ramada i La 
Creueta. El pont ja fa molt temps que es va fer d’una manera molt casolana i creiem 
que als barris del Sector Est també hi han escoles, farmàcies i serveis 
indispensables que el veïnat de La Creueta i viceversa, persones que viuen a Mas 
Ramada i Vila-Roja i Font de la Pólvora utilitzen la passarel·la. I per això tant 
nosaltres com la gent ja estem tips i volem saber si s’ha trobat ja alguna solució 
respecte a aquest projecte. 

Intervé la Sra. Costa, qui formula tres preguntes. Amb relació a les obres que es fan 
a l’Ajuntament, quina previsió de temps hi ha de moure els serveis econòmics, 
quines són les àrees o departaments que marxaran de l’Ajuntament. I, per altra 
banda, us demanem el pla d’obres perquè es pugui consultar tot el que es farà i 
també per saber quan acabaran definitivament les obres de l’edifici consistorial. 
Després, a veure, els gironins volem l’agenda de l’alcalde, volem saber què fa el 
nostre alcalde. A veure, després de reclamar-la moltes vegades, se’ns ha fet arribar 
i veiem que l’alcalde està molt ocupat a partir de les set de la tarda, però ens 
agradaria saber què fa als matins, perquè sabem que treballa molt, per no el veiem 
i aquest estiu no l’hem vist gaire. A veure si ens ho pogués explicar una mica i es 
pogués penjar a la web. 
I després insistirem amb el tema de les obres del TAV, que ja sé que en el darrer 
Ple també ho varem preguntar, però nosaltres fins que no veiem les obres 
acabades, els veïns i els afectats sobretot seguirem insistint. Com que no s’acaben 
mai, ens agradaria ja tenir dates, que se’ns concretessin les dates de quan es 
reposarà la llosa, de quan tornarà l’escultura a la plaça d’Europa, de quan 
s’acabaran les obres dels autobusos i començarà a funcionar l’estació de busos. I 
després també ens agradaria saber a veure quan es tardarà a reposar tots els 
arbres que s’han mort i si sabeu el motiu perquè s’estan morint tants arbres, que 
són els que s’han posat fa poc. 

 
Intervé el Sr. Salellas, qui exposa, primer, a l’últim Ple varem aprovar una moció per 
treballar amb tot el tema del nomenclàtor i la moció deia que ens hi posaríem al 
setembre també. Som a dia 14 de setembre i com a mínim el nostre grup municipal 
no ha tingut cap notícia que aquesta comissió s’hagi posat a treballar. Quan abans 
es parlava que hi havia comissions, realment, mocions que s’aprovaven i que no 
començaven i que no es tiraven endavant, com deia molt encertadament la senyora 
Paneque, patim que no sigui un nou exemple. Ho varem aprovar a l’últim Ple, a 
més, amb urgència, perquè ja no s’havia fet la feina d’una anterior moció i, per tant, 
ens agradaria saber quines perspectives hi ha. 
La segona és un prec, en aquest cas. Avui m’he sentit violentat, i ho diré així, 
entrant en aquest Ple amb tant dispositiu antiavalot per una concentració en suport 
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als refugiats i que, a més, es presentava una moció aquí. He entrat i hi havia 
persones amb armilles, policia a tot arreu. Agrairíem, i això és un prec, entenc que 
és un prec que poden no compartir, però que, si us plau, diguéssim, no crec que 
faci falta per a concentracions de l’estil d’avui situacions d’aquest estil abans 
d’entrar en un ple, si a part volem que aquí, a la sala, també hi hagi gent. 
Lligat amb el tema de la Policia, en el seu moment varem demanar informació sobre 
les pistoles Taser. I ens va arribar, no l’expedient, sinó la resposta que se’ns va fer 
arribar conforme quantes vegades s’haurien utilitzat les pistoles Taser i en quins 
contextos, i es reconeixia que la Policia Municipal de Girona té aquestes pistoles en 
el seu ús. Bé, nosaltres –això també és un prec– recordem que el Comitè en Contra 
de la Tortura de les Nacions Unides demana que totes les institucions es desfacin 
d’aquest tipus d’arma, perquè poden ser un perill de cara als drets de la ciutadania 
i, per tant, és un prec de cara al senyor Alcalà que treballi per fer desaparèixer 
aquestes pistoles que estan considerades una eina perillosa per part del Comitè 
contra la tortura de les Nacions Unides. 
Després, un prec, aquest al conjunt dels regidors i regidores de la ciutat, que se 
sumin a una pràctica que ja és habitual per part dels regidors de la CUP de la ciutat, 
que és la de renunciar a totes les entrades que, diguéssim, l’Ajuntament en algun 
moment ha de decidit que tenim de forma gratuïta per anar a la gran majoria 
d’espectacles d’aquesta ciutat. Creiem que no és una pràctica que ens toqui a 
nosaltres tenir entrades gratuïtes pel fet de ser regidors. Ser regidor és un honor, 
evidentment, que compartim tots els que som avui aquí, i creiem que no fan falta 
aquest tipus de privilegi i menys a vegades per espectacles en espais petits o que 
ja sabem, per exemple, Temporada Alta, la quantitat entrades que es venen el 
primer dia i gent que es queda fora, crec que seria molt més interessant que tots els 
regidors, diguéssim, no en volem i que anéssim al circuit normal. 
Llavors, un tema que és el de Joc de Trons. No ha sortit, però ja que és un tema 
que tots els mitjans de comunicació en fan la portada diària, diguéssim, des del 
passat 24 d’agost, crec que era interessant que sortís. En primer lloc, constatar que 
durant tot el mes d’agost varem rebre diverses crítiques de veïns que demanaven 
haver treballat prèviament tot el que eren les afectacions amb ells, conjuntament, 
des del primer dia, diguéssim, es queixaven d’haver rebut en plenes vacances un 
paperet a casa dient «això anirà així» i no haver-ho parlat, fer un punt de trobada, 
explicar com aniria el projecte, tot plegat. 
De l’altra, i això és una pregunta, bé, de fet al conveni hi surt, però, en tot cas, 
poder sí que és un prec de cara al fet que no torni a succeir per part del nostre 
grup, que és el tema de cobrar zero taxes a una empresa per l’autorització durant 
vint-i-quatre dies, aproximadament, de l’espai públic de la nostra ciutat per a 
finalitats comercials i de lucre, diguéssim, d’aquesta empresa, que és la motivació 
que la porta. Entenem que pot ser o l’equip de govern pot considerar que és un 
projecte estratègic i que això pot implicar que hi hagin alguns tipus de descomptes 
o, diguéssim, millores pel fet de dir «bé, vint-i-quatre dies, un projecte d’aquest 
tipus, no li aplicarem exactament el mateix que un que ve un dia», però no entenem 
com es pot estar aplicant exempció total de taxes. De fet, nosaltres hem fet un 
càlcul aproximat a partir, perquè avui hem rebut la resposta conforme quins carrers 
estaven ocupats realment i quins dies, i són uns quinze carrers o places, d’acord? 
La mitjana aproximada són de deu dies que s’estan ocupant per gravar aquests 
carrers; clar, si multipliquem, uns cent cinquanta. Si això, que són carrers de nivell 
més important de la ciutat, posa, segons el web del Girona Film Office, que són 790 
euros la taxa diària per a cada un d’aquests carrers, ho posa al web, rodatge 
cinematogràfic, un dia en carrer de màxima importància, 790 euros. Ho poden 
comprovar ara mateix, si volen. Si fan la multiplicació, són 118.000 euros que 
l’Ajuntament ha deixat d’obtenir només per, diguéssim, decidir que no es cobrava 
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cap mena de taxa al Joc de Trons. I això deixant de banda l’ocupació que s’està 
fent de la Copa, de les Botxes, del pagament que va fer –perquè així surt en 
conveni– l’Ajuntament de tots els serveis per al tema del càsting a principis de juliol. 
Si anem sumant, de fet, i tot el servei de les brigades i tot plegat, ens agradaria 
saber quin ha sigut el cost real de Joc de Trons ara mateix. Evidentment els 
beneficis vostès els argumentaran, que són molts, una part els compartim, sempre 
hem defensat que Joc de Trons havia de gravar a Girona, ara bé, volem saber quin 
cost té tot això per a la ciutadania per poder fer el balanç que fa tothom de costos i 
beneficis. 
També en aquest punt agrairíem saber com és que es va projectar que l’exposició 
del senyor Marquès que estava a la Casa Pastors anunciada fins al 13 de setembre 
fem tota la publicitat que es diu que fins al 13 de setembre hi haurà aquesta 
exposició i resulta que vostès unilateralment cedeixen a partir del 31 d’agost la 
Casa Pastors a Joc de Trons, entenc, per les necessitats que té el productor, de tal 
manera que aquella gent que volia anar entre el 31 d’agost i el 13 de setembre a la 
Casa Pastors, no hi ha pogut anar, bàsicament. Perquè, tot i que l’anunci era fins al 
13 de setembre, resulta que llavors Casa Pastors estava tancada. 
I dues últimes preguntes. Senyor alcalde, vostè és president de l’AMI, cosa que 
això és una bona notícia per a la nostra ciutat, des del nostre punt de vista. Ara bé, 
no entenem –i si em podria respondre– quina és la raó que el porta a participar en 
un acte a principis de mes de Junts pel Sí com a president de l’AMI, perquè així és 
com va sortir, diguéssim, a tot arreu. Entenem que l’AMI és l’Associació de 
Municipis per la Independència on hi han ajuntaments de diversitat de colors, de tot 
tipus, i entenem que el president, com a president de l’AMI, hauria d’estar exempt 
de participar en actes electorals d’alguna de les candidatures. Una altra cosa és 
que vostè com a Carles Puigdemont candidat vagi a un lloc, l’altra és que vostè es 
presenti com a president de l’AMI a un acte electoral d’una candidatura concreta. 
I finalment, l’última és preguntar per què van mantenir la bandera espanyola, com 
feia temps que no passava, l’Onze de Setembre, en aquest Ajuntament, hissada, 
com per exemple cal recordar que ajuntaments de Badalona o l’Ajuntament de 
Sabadell no la tenien. I aquí, de fet, hi havia una tradició que fins i tot quan 
governaven alcaldesses del Partit dels Socialistes de Catalunya, l’Onze de 
Setembre no hi havia la bandera espanyola al nostre Ajuntament. Però vostè, que 
és president de l’AMI, ha permès que en una Diada tan significativa –nosaltres ja 
sap que no l’hi tindríem mai– vostè diu que, com que hi ha un tema judicial i tot, l’hi 
vol tenir i que prefereix no desobeir, perquè té les seves raons. Però, en tot cas, 
l’Onze de Setembre, senyor alcalde, trobem que l’hauria d’haver tret. 

 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, fa una estona es generava discussió sobre el 
tema de què incloïa o no incloïa el Pla de govern. Bé, la primera pregunta és quan 
compten tenir fet aquest Pla de govern perquè estem prop de fer els cent dies de 
constitució d’aquest plenari i ens sembla que poder ja seria el moment de començar 
a tenir un Pla de govern per això, per treure una mica aquests dubtes que ens 
generen de mocions que podem presentar i llavors resulta que és que això ja ho 
volien incloure en el Pla de govern. Miri, si el tinguéssim, podríem treure aquesta 
feina i anar per una altra. 
L’altra és, aquest estiu malauradament hi va haver un incendi a la zona de les 
Pedreres. És saber si s’ha fet algun pas, diguéssim, més de prevenció. En aquell 
moment, crec que es va detectar que hi havia una necessitat d’hidrants important a 
la zona, que no existeixen, i és saber si s’ha fet algun pas més en aquesta línia i si 
està, això considerant o valorant aquesta necessitat d’hidrants. 
També el Pla de mobilitat crec –i, si no, em rectifiquen– no preveu cap tipus 
d’actuació ni en voreres, ni passos o guals de Torre Gironella. Llavors, el veïnat sí 



 

  95

que demana que se’l consideri, diguéssim, els seus carrers, igual com a la resta de 
la ciutat i, si pot ser, que s’hi facin voreres, que es prevegi, un pas de zebra sobretot 
a la part de dalt i que també es posin guals per reduir la velocitat, perquè 
consideren que es veuen una mica menyspreats amb relació a altres zones de la 
ciutat. 
Un altre tema. Pressupostos participats del 2013, Torre Taialà, Germans Sàbat i 
Mas Catofa, les associacions de veïns, van decidir destinar una part d’aquests per 
pressupostos participats –em penso que eren 500 euros que un, o sigui, 1.500 
euros–per a un projecte de reinserció laboral i social per als joves del barri. Vaig 
estar revisant-ho i consta que aquest projecte s’està realitzant. Llavors, m’agradaria 
saber concretament quin és aquest projecte que s’està realitzant i si no s’està 
realitzant aquest projecte realment,  a què s’han destinat aquests diners? Perquè 
eren uns diners que, hi insisteixo, van destinar una part cada una de les 
associacions de veïns sumades per fer un projecte per a joves. I ens consta que no 
s’ha fet cap projecte. 
Llavors com que ha sortit aquí el dubte, m’agradaria que m’aclarissin quins són 
aquests mecanismes que existeixen a l’Ajuntament de Girona per resoldre el fet 
que tota la mainada tingui material escolar. Quan ha sortit la moció, han parlat que 
existeixen mecanismes, a nosaltres ens consta que des dels serveis socials reben 
molta pressió, en aquest sentit, i realment no tenen una solució. Ells fins i tot m’han 
arribat a dir que en ocasions el que es fa és com que no tenen un ajut per a 
material escolar, quan una família afirma o demostra que han pagat material 
escolar i per això no pot pagar una altra cosa, llavors li fan l’ajut per a l’altra cosa 
per poder cobrir les despeses, perquè realment són famílies que tenen moltes 
dificultats per pagar contínuament, no només el material escolar, sinó evidentment 
ajuts de lloguer, despeses de factures energètiques, etcètera. Per tant, que em 
puguin explicar una mica quins són aquests mecanismes que ja existeixen. 
I llavors, finalment, em comenten que els contenidors, aquests nous contenidors 
que varen adquirir, que ja saben que ens els estimem molt, tenen un problema que 
és que s’accionen amb el peu i llavors les persones amb discapacitat tenen moltes 
dificultats per fer-ne ús. Llavors, si han pensat en aquests casos algun tipus de 
proposta per solucionar aquestes dificultats, perquè les persones amb discapacitat 
puguin fer ús dels contenidors. Si tenen alguna solució, diguéssim. 

Intervé el Sr. Terés, qui formula tres precs. Un a la regidora de barri de la Devesa 
amb relació a la propera i imminent Festa Major amb relació a les obres que s’estan 
efectuant al centre, a l’Espai Cívic La Rosaleda. Evidentment ja se’ns va informar 
que les obres no estarien finalitzades, però sé que des de l’associació de veïns 
tenen la preocupació que ocupin l’espai on està previst fer alguns dels actes. És a 
dir, a la terrassa que hi ha davant de l’Espai Cívic La Rosaleda ara mateix està 
ocupat per una tanca de d’obra que ocupava una sèrie de sacs de runa, etcètera. I 
en aquella terrassa està previst que s’hi facin algunes activitats i, per tant, això és 
motiu de preocupació. A veure si és possible requerir a l’empresa que està fent les 
obres que, com a mínim, aquest cap de setmana ho pugui endreçar dintre o retirar 
la runa, si és que es pot retirar, etcètera. 
I l’altre, amb relació a aquest mateix punt, l’any passat, en el sopar de la Festa 
Major que es va fer per primera vegada als jardins de la Devesa, van fallar algunes 
bombetes de llum que hi ha situada en aquest espai i, per tant, estaven també 
preocupats perquè no torni a passar això i a veure si era possible, si s’havia 
realitzat, que totes les bombetes funcionessin bé per tal que el sopar pugui tenir lloc 
en bones condicions. 
Dit això, recupero l’anterior, el que havia anunciat en el punt que parlàvem 
d’ubanisme, amb relació al Grup Mazo, que a mi personalment em va cridar 
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l’atenció, perquè em va fer recordar que, si no vaig equivocat, aquest bloc, aquest 
conjunt d’edificis estan dedicats a Luis Mazo Mendo, que va ser un governador civil 
de la pitjor època franquista aquí, a Girona, si és que es pot separar entre millor i 
pitjor, però segurament ell representa la pitjor cara, d’aquest franquisme repressiu. I 
això em va retrotreure i, per tant, faria un prec a una moció que es va aprovar em 
penso que va ser l’11 de febrer de 2013, en aquest mateix Ple, en què es va retirar 
el títol de fill adoptiu a Miguel Primo de Rivera, es va treure també a Emilio Barrera 
Luyando i resulta que Luis Mazo Mendo també és fill adoptiu de la ciutat. De fet, ell 
es feia anomenar fill adoptiu per la província, per diferents ciutats, obligava que fos 
així, i això com que en aquella moció crec que l’alcalde va requerir als serveis de 
l’arxiu històric que fessin una relació de tots els fills adoptius predilectes, medalles 
de plata i bronze, estaria bé que es recapitulés. 
Fent una simple consulta a l’arxiu històric de l’Ajuntament, que té un eficient servei 
de premsa digitalitzada, he pogut trobar un recull del Diari de Girona, que si vol els 
el puc facilitar, però segur que els historiadors de la casa no tindran problema a 
trobar fàcilment, en què es fa tota una relació de fills adoptius, medalles de plata i 
etcètera, de fet, explica quan es va crear i, clar, de fet, la majoria d’aquests són 
vigents, perquè en aquella moció que es va aprovar en aquell moment, gent com 
Luis Mazo Mendo segueixen constant com a fills adoptius. I, és més, figuren a la 
façana d’aquest edifici. No sé si es podria emprendre algun tipus d’acció, perquè, 
clar, evidentment, suposo que amb anteriors iniciatives per retirar senyalització 
franquista de la ciutat no s’ha tingut en compte que una inscripció que hi ha en 
aquella façana d’aquell edifici també podria formar part d’aquest catàleg de 
senyalització franquista que evidentment cal retirar. 
Per tant, fet aquest prec, passaria a un tercer i últim, en què l’altre dia repassant 
l’agenda ens varem adonar que, segons tocaria, el proper Ple per segon dilluns de 
mes cau amb 12 d’octubre, en què és la suposada festa de la Hispanitat, en què se 
celebra un genocidi, i nosaltres el que fèiem la proposta és que evidentment no 
tenim res a celebrar i fèiem la proposta que el Ple es pogués celebrar igualment el 
dia 12 d’octubre i voldríem conèixer l’opinió de l’equip de govern. 

Intervé el Sr. Albertí, qui formula diverses preguntes. La primera pregunta és 
reiterativa respecte a la que ha formulat el senyor Granados, era respecte a la 
passera del Sector Est. I, en aquest aspecte, només un petit incís, que he estat 
repassant el que el senyor Ribas va informar en un ple, em sembla que era el mes 
de febrer, que va dir que com que l’ACA havia tombat el projecte que vostè 
buscaria alguna mena d’alternativa a tot aquest tema. I voldria conèixer de la seva 
veu a veure si és que s’ha trobat alguna solució a la passera aquesta. 
Una segona pregunta és que en el Ple del mes d’abril de 2014 es va aprovar un pla 
de xoc del Sector Est de la ciutat en el qual es pronunciaven seixanta-sis 
actuacions, moltes d’elles centrades en seguretat i habitatge, com l’impuls de 
patrulles a peu, també hi ha pisos buits i molt especialment la millora de serveis 
ordinaris del sector, com canvi de contenidors, neteja de la llera de la riera, neteja 
d’engornals, etcètera. Voldríem conèixer quin és el grau d’execució d’aquest pla i si 
es pensa convocar els diferents grups municipals per analitzar i valorar les mesures 
previstes a curt i mitjà termini. 
Una tercera pregunta. Aquest mes d’agost, a principis, crec recordar, les 
instal·lacions noves de trinca que hi havia de la petanca i jocs infantils de la plaça 
Santa Eugènia es van inundar. Voldríem conèixer per part del regidor responsable 
si és que s’ha emprès alguna actuació respecte a l’empresa que va fer aquesta 
obra i si es pensen arranjar aquests problemes. 
Una quarta pregunta estaria adreçada al senyor Berloso, agrair-li la contesta que li 
varem fer d’una pregunta per escrit respecte a les beques menjador dels nanos de 
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dotze a setze, que en aquesta resposta ens facilitava el número d’usuaris i el 
número de beques que s’havien realitzat en el curs anterior. Però en la pregunta 
que li fèiem, senyor Berloso, li dèiem que ens agradaria conèixer el protocol que se 
segueix per assignar aquestes beques, perquè, almenys en el cas del centre que jo 
dirigia, depenia de la voluntat de la mateixa direcció del centre per buscar quins 
eren els possibles usuaris. I li demanàvem, en aquell escrit, que hi hagués 
l’actuació tant de serveis socials, educadors de barri i direccions establint un 
protocol que no depengués de si una direcció pensa a o be o si té més o menys 
temps de preocupar-se del tema. 
I finalment, seré ràpid, un prec. Un prec és que aquests dies estava visitant el Barri 
de Can Gibert i alguns veïns se’m van adreçar expressant-me queixes del carrer 
Sant Sebastià entre els carrers Francesc Pi i Margall i Bastiments, és el lloc on es 
fa el mercat setmanal. El paviment està en un estat bastant deplorable, sens dubte 
degut a l’acció biològica dels arbres que busquen més espai i ho han rebentat, allò, 
però està com està. 
I una segona queixa que ens varen fer, una persona d’edat va dir que els bancs 
estan anormalment baixos. És veritat, ho vaig comprovar. I jo que ja començo a 
tenir una edat també, és veritat que et pots asseure amb comoditat, però, nois, a 
l’hora d’aixecar-te, costa lo seu. I, per tant, caldria amb urgència, si us plau, fer una 
actuació respecte a paviment i mobiliari urbà. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Calvo, qui exposa, seguint amb les preguntes, mirin, una 
de les coses que nosaltres ens hem plantejat és, a través de la confiança amb el 
que en aquest Ple de l’Ajuntament s’aprova, i les mocions ho són, abans ha sortit 
també des de la CUP i des dels socialistes, que hi havia una certa sensació que 
potser alguna de les mocions que s’aprovaven no s’estaven donant amb la celeritat 
suficient. Llavors, un dels exercicis que farem serà anar buscant mocions que 
s’hagin anat presentant i intentar demanar en quin moment estan i si hi ha una 
intenció real de posar-s’hi i de portar-les a terme. 
Una moció que es va aprovar aquí, en aquest Ple, va ser la proposta que Girona 
presentaria la seva candidatura com a Ciutat Amiga de la Infància a la UNICEF. Ja 
que està aprovada aquesta moció, ens agradaria molt conèixer com segueix 
aquesta intenció, si aquesta moció es portarà endavant, quins són els terminis, en 
fi, que ens aclareixi aquesta situació. 
També, en un segon ordre de coses, i fruit que la Creu Roja ha fet un estudi on s’ha 
publicat que els casos de violència de gènere han augmentat un 28 per cent el 
darrer any, sabem que aquest mateix Ple també, el febrer passat, va aprovar una 
moció per doblar les hores d’atenció psicològica a dones i infants en el marc del 
Servei Municipal d’Atenció a la Violència. També ens agradaria saber si realment 
aquella moció que es va aprovar s’ha portat a terme i s’han doblat les hores 
d’atenció psicològica a aquest col·lectiu. 
I en tercer punt i en un altre ordre ben diferent de coses, preguntar-li què han 
pensat per millorar la mobilitat de la zona del sector Parador Güell on s’ha obert el 
Lidl, el McDonald’s i l’Aldi. I, per cert, els convido a observar el cartell lluminós que 
sobresurt per sobre de tota l’arbreda, que posaria en dubte que compleixi els 
estàndards, atès que és únic cartell lluminós que està per sobre de tots els arbres, i 
tinc fotografies, els convida a mirar-ho, mireu cap aquella zona i veureu el cartell 
lluminós de l’Aldi com sobresurt per tota l’alçada i es veu de tots nivells, quan al 
costat té altres, diguéssim, establiments que no tenen aquest cartell. Llavors la 
pregunta: el flux de vehicles que genera el Lidl, el McDonald’s i l’Aldi, si s’ha pensat 
com això afectarà aquella zona del sector del Güell, que realment és una zona on hi 
ha molt i molt de trànsit i estem acostumats a tenir-hi retencions. 
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Intervé la Sra. Roca, qui formula tres preguntes. La meva pregunta és també de Joc 
de Trons. Varem tenir accés al conveni que l’Ajuntament ha signat amb la 
productora i voldríem fer tres preguntes. La primera fa referència a la cessió de les 
imatges de la sèrie rodades a Girona i també les imatges del making-of. Voldríem 
saber quin és l’abast de la cessió de les imatges i dels drets. Per exemple, si alguna 
empresa vol fer servir una escena de Joc de Trons gravada a Girona, haurà de 
pagar els drets a l’Ajuntament o a la productora? O cessió vol dir simplement que 
som nosaltres, la ciutat de Girona, que podrem fer servei, que podrem utilitzar 
sempre les imatges? 
La segona pregunta és saber si s’ha encarregat un estudi específic d’impacte 
econòmic de Joc de Trons a la ciutat. 
I la tercera és que hem sentit i hem llegit a la premsa la possibilitat que la 
productora porti el Museu de Joc de Trons a Girona, però, en canvi, en el conveni 
això no ho hem vist reflectit i volíem saber què hi ha del cert. 

El Sr. alcalde disposa la resposta a les preguntes formulades: 

En primer lloc, la senyora Pujola ha parlat dels contenidors del Consolat del Marroc. 
Senyor Carles Ribas, la reubicació dels contenidors de la zona del carrer de la 
Creu, si vol respondre.  

Intervé el Sr. Ribas, qui explica, em sorprèn els comentaris que s’han fet, tinc tant la 
pregunta com les respostes fetes aquí, és un tema que havia parlat també amb 
Ciutadans, perquè era un tema de seguretat, el que reclamava el Consolat, per això 
ho varem haver de treure amb urgència. I, evidentment, amb la resta de contenidors 
de la ciutat, el que es fa és consensuar-ho amb els veïns. La matèria és totalment 
diferenciava, una qüestió era una petició directament del Consolat i, curiosament, 
del Grup Ciudadanos, perquè es va entrar realment aquesta petició i es va actuar 
en conseqüència. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació a l’ANC, sempre acostuma a 
demanar permís a tots els actes que fa, per tant, no és pas precisament un exemple 
d’incompliment dels permisos. I, en tot cas, mirarem si hi ha alguna activitat que no 
hagi estat així i, com en tots els casos, igual que la gent que grava espots electorals 
sense permís al mig d’un pont de Girona, també són objecte de sanció. 

El senyor Martín no he entès bé si vostè va demanar que li fessin fotocòpies i no va 
ser. És normal que sigui així, en primer lloc, perquè hem apostat sempre per 
intentar fomentar al màxim l’arxiu electrònic. En aquest cas, segurament no devia 
ser possible, perquè eren originals, però si els serveis administratius han d’anar fent 
les còpies dels grups, segurament no donaran l’abast. En tot cas, no hi ha cap 
problema que la gent vingui a consultar tota la informació i que després s’espavilin, 
diguem-ne, amb els seus propis mitjans, que es posen a disposició de cada grup 
municipal, per poder fer el que consideri oportú. No crec que sigui, sincerament, la 
feina dels serveis administratius de l’Ajuntament els que hagin d’elaborar les 
fotocòpies dels grups de l’oposició. 

Referent a com està el projecte de la comtessa Ermessenda. La senyora Madrenas 
li contestarà. 

Fa ús de la paraula la Sra. Madrenas, qui exposa, ens hem reunit, ja saben vostès 
que a Sant Narcís hi ha dues associacions de comerciants. Ens hem reunit ja amb 
una de les associacions i amb comerciants i ara crec que aquest dimecres tinc 
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l’altra reunió també, precisament per acordar exactament com ha de quedar i 
consensuar-ho amb tots els veïns, el projecte exacte de la remodelació. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, pel que fa al senyor Rodríguez que demanava per 
l’endarreriment del Cassià Costal, efectivament, ja estava al cas de tota la 
tramitació que hi ha hagut en aquesta circumstància. No afectarà el nombre de 
cobertures, perquè ens varem comprometre a fer-ne una cada any. I el criteri per 
fer-les sabem quin és el mapa de necessitats i va en funció del que ens sembla que 
és més prioritari i també per equilibri territorial. I, per tant, en tenim algunes, hem 
parlat amb algun centre. D’entrada, hem de mirar que els centres no hi estiguin en 
contra, ni cap dels elements –la comunitat educativa, l’associació de familiars i els 
veïns–, de moment, no ens hem trobat amb cap obstacle en aquest sentit i 
prioritzarem tota la cobertura que ens varem comprometre. 
Pel que fa a l’espai d’aparcament, entenc que és aquella illeta, bé, aquella 
península que es forma entre el riu Güell i el riu Ter. Sí, allò és un territori particular, 
allò és privat, que, en fi, s’utilitza públicament i no ens diuen res, però en realitat allà 
no hi podem invertir, perquè seria invertir en un territori privat. I, sentint-ho molt, no 
hi podrem fer millores nosaltres, llevat que això es vinculés amb algun acord per 
altres raons, però que de moment està així. 
Sobre el tema de Can Gibert del Pla i de la piscina, que no hi havia sauna, la 
senyora Muradàs li contestarà. 

 
Intervé la Sra. Muradàs, qui explica, efectivament, hem procedit a fer la retirada de 
la sauna i les instal·lacions estaven ja en una situació que requeria una intervenció i 
per qüestions, tal com s’indica en la informació s’ha penjat, tant a la web, com s’ha 
informat a la piscina, per qüestions de seguretat i higiene requerien que es retirés. I 
ara estem mirant la possibilitat, i econòmicament que sigui viable, de veure alguna 
altra ubicació. A més, hi ha un problema molt seriós en aquella piscina de 
necessitat de vestidors. I, per tant, ara veurem a veure on podrem tornar-les a 
ubicar, si és que podem i tenim diners per fer-ho. De moment, el que sí farem serà 
millorar l’atenció als usuaris pel que fa als vestidors. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, la senyora Riera preguntava pel tema de mosquit 
tigre a Germans Sàbat. El senyor Ribas li contestarà. 

 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, evidentment en prenc nota i ja ho he notificat ara 
mateix i, per tant, si s’ha d’actuar, s’actuarà. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el Parc del Migdia, els camins de terra 
compactada que deia que es van desgastant, que van sortint pedres grosses que 
van entorpint el pas dels vianants, en tot cas, ho mirarem. Jo sí que li agrairia, tant 
en aquest cas com amb el tema de poda d’arbres, que ve després, que n’he pres 
bona nota, en el moment que en tinguin coneixement –independentment que en el 
Ple després ho puguin preguntar–, si ens ho volen comunicar, anirà bé. Perquè a 
vegades potser no hi ha cap veí que ens ho hagi comunicat i és un temps que 
podríem destinar ja, a mirar. No sé si al regidor li constava, això del cas d’Emili 
Grahit, senyor Ribas. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, volia fer menció de l’arranjament d’Emili Grahit, 
evidentment s’haurà d’arreglar, perquè evidentment és un parc que hi acostumo a 
anar i vaig veure que hi havien les rengleres pròpiament de la pluja. L’únic que volia 
fer menció, perquè com que era una cosa reiterada a l’anterior regidor de Medi 
Ambient i de Sostenibilitat, el tema de la poda. En breu s’instal·larà a la plana web 
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un detall concret de les podes de cada un dels carrers de la ciutat de Girona. Ho dic 
perquè cada arbre té la seva tipologia, les seves característiques i cada Ple entra a 
parlar sobre la poda dels arbres, evidentment ho podem fer, encantat de la vida, 
però sabent que cada espècie té el seu moment oportú i evidentment s’haurà de 
tallar. I, per tant, a la plana web es posarà perquè els ciutadans estiguin informats 
de quan s’actuarà en cada un d’ells. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, pel que fa al pla de gestió de districte de la conca 
fluvial i al projecte dels quatre rius i una sèquia, el Sr. Ribas li contestarà.  

Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, respecte als quatre rius i una sèquia, el mes 
d’octubre suposo que ja saben que la Generalitat de Catalunya amb un conveni 
amb l’Ajuntament de Girona va assumir el compromís del pagament de la redacció 
del Pla estratègic fluvial de quatre rius i una sèquia a la ciutat de Girona. Aquest Pla 
estratègic fluvial s’entregarà aquest mes d’octubre i, a partir d’aquí, aquest establirà 
les bases per al desenvolupament dels plans especials de cada un dels rius. 
Evidentment hi ha una proposta que se li va fer a la Generalitat de Catalunya que 
estem pendents de la seva confirmació per fer el que seria una prova pilot a nivell 
català de la naturalització del riu Onyar i, en breu, compto que serà al mes 
d’octubre quan entreguem el Pla estratègic fluvial que ens donaran resposta de si 
fins i tot hi ha dotació econòmica per col·laborar amb l’Ajuntament per poder-ho 
desenvolupar. I en aquell moment, evidentment, els donaré un cronograma exacte 
de com s’actuarà. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, la senyora Paneque demanava pel seguiment de 
la gestió després de l’incendi de les Pedreres i els compromisos de la zona, la 
neteja de la zona cremada, etcètera. Senyor Berloso, en primera instància. 

 
Fa ús de la paraula el Sr. Berloso, qui exposa, el mes de juliol varem fer una última 
reunió amb la família Fleta, sap que és una propietat privada i, per tant, ens varem 
trobar, junt amb els serveis tècnics de la casa que porten el Pla especial de 
Pedreres, amb l’advocat de la família. Dels serveis tècnics de la casa varen 
emportar tot l’historial de la situació que es trobava en origen aquella finca, era una 
finca, vull dir una masia que existia en el seu moment. Llavors se’ls va fer tota una 
sèrie de recomanacions respecte als volums que no complien o que, en el seu 
moment, no existien i que, per tant, saben que allò no és l’Ajuntament que hi dóna 
permisos d’edificació i tal, sinó que és la Generalitat, i que l’Ajuntament fa un 
informe. Es va quedar, tant amb ells com amb la família, que portarien un projecte, 
se’ls acabaria d’assessorar amb el projecte i que després es faria els passos 
perquè arribés a la Generalitat i que el que es presentés fos viable i que es pogués 
restaurar. Això, quant a la casa de dalt. 
Quant a la casa més cremada de baix, que d’això aquí no existeix cap 
documentació respecte que allà hi hagués hagut, fa temps, alguna edificació, sí que 
la família diu que sí, que tenia documentació que així ho acreditava. Llavors es va 
quedar que portessin tota la documentació que ells tinguessin i que d’aquí dels 
serveis tècnics es miraria i es faria el mateix suport, com acabo de dir respecte a la 
primera casa. En aquest moment, demà me «n’enteraré», no sé exactament ja ho 
han portat, si hi ha hagut aquesta nova reunió amb els serveis tècnics. 
Quant a neteja i pla d’ocupació varem fer una volta junt amb els veïns que es varen 
brindar per ajudar a netejar tot aquell entorn després d’allò del foc, vista tota la 
porqueria que havia quedat allà, no únicament i exclusivament conseqüència del 
foc, sinó de tot allò que s’amagava quan sota tota la vegetació que existia abans del 
foc i tal. I sí que es va quedar amb els serveis de sostenibilitat que es faria una 
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primera neteja mecànica i que després, una vegada feta aquesta primera neteja 
mecànica, es faria aquesta que ells varen presentar-se com a voluntaris. 
Quant a pla d’ocupació, no es va parlar res de plans d’ocupació, sinó que en 
l’actualitat hi han uns plans d’ocupació que estan treballant, diguem-ne, donant 
suport a sostenibilitat i a diferents serveis de la casa i tal, que quan això es fes, si 
encara estigués viu aquest pla d’ocupació, la gent que està ocupant aquest pla 
d’ocupació es desplaçaria allà per acabar, sí, més uns nous que ara, vull dir, com 
vénen de cada any, s’han demanat i que si vénen aquestes persones, també es 
posaran en aquestes brigades i es reforçaran. 

Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, pregunta al Sr. Ribas si hi ha algun tema 
ambiental o de bombers. 

Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, lligant una mica el tema, és a dir, efectivament, ara 
s’està fent la contractació de les empreses externes perquè facin la neteja 
mecànica de l’espai i posteriorment entraran les brigades voluntàries dels veïns, tal 
com es va consensuar amb ells en les diferents zones. 
També s’ha comentat una altra cosa, quines actuacions es faran. En compliment de 
la llei que es va publicar, que es va aprovar pel Parlament de Catalunya, portarem a 
aquest Ple el mes vinent el que és l’aprovació de la franja de vint-i-cinc metres de 
separació de «vivendes» en tot l’àmbit natural que dóna, diguéssim, que envolta la 
ciutat de Girona, que la proposta del servei de medi ambient i així la tindran tots els 
diferents grups és ampliar aquesta franja de vint-i-cinc a trenta metres, diguéssim, 
de netejar pròpiament aquesta zona. 
Quant a l’última qüestió, perquè algú ha comentat els hidrants, no sé si l’alcalde vol 
que ho contesti. Varem fer una reunió amb tots els serveis de seguretat i els agents 
implicats amb el tema de la seguretat dels incendis i ja els puc ben assegurar que, 
tot i haver demanat notes al pressupost a la col·locació dels hidrants, els bombers 
ens van comentar que no era el preferent. Ens han marcat un pla de xoc per actuar 
enfront el tema de les deveses, que el considerem prioritari abans que la instal·lació 
pròpiament d’hidrants, i és amb el que estem treballant amb el regidor Alcalà i des 
del Departament de Sostenibilitat a fi i efecte per donar compliment a punts de gir 
de camions igual que a punts d’encerclament d’incendis en aquesta zona. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació al tema de les beques menjador, 
només dir-li que hi hem estat a sobre tots aquests dies, bàsicament, ara en tot cas 
el senyor Berloso i, si cal, la senyora Muradàs li podran ampliar informació, però 
que, en fi, és un tema recurrent cada any, però que aquest any ha tingut una 
dimensió que no havia tingut altres anys, però que està, en principi, sota control. El 
Sr. Berloso li explicarà.  

Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, en aquest moment, precisar-li, les beques de 
menjador a la ciutat de Girona, encara el consell comarcal no ens les ha passat i no 
li puc dir el número, ni quantes han estat denegades, ni quantes han estat 
aprovades, ni quantes són del 50 per cent i quantes són del 100 per cent. El que sí 
que a nivell de província, sé que han augmentat, diguem-ne ha disminuït quaranta 
mil euros la dotació des del departament, quant a quantitat que es passava al 
consell comarcal, però ha augmentat el número de beques, atès que el curs passat, 
que va ser una experiència que va haver-hi tota una sèrie de queixes que se’n 
donaven moltes del 100 per cent, menys del 50, aquest any n’han vingut més 
adjudicades del 50 i no tantes del 100 per cent. Per tant,  hi ha hagut moltes més 
beques concedides que no pas l’any passat. Així que tinguem aquesta informació la 
passarem. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, l’única cosa que sabem és que hi ha hagut moltes 
famílies s’han endarrerit a l’hora de comunicar i d’obtenir el certificat d’hisenda 
conforme estaven exemptes de fer la declaració de renda, això ha produït un buit 
per a molta gent, i ens hi trobem cada any, però aquest any més alt, però que tot 
està cobert. Primer, perquè moltes d’aquestes famílies que eren beneficiàries de 
l’ajuda alimentària fora de la temporada escolar es manté fins a final de setembre, 
per tant, ningú queda descobert. I, segona, perquè es fa un esforç extraordinari 
també perquè els que ja tenien beca menjador no quedin fora del menjador. Avui 
mateix han quedat coberts. Per tant, és veritat, tanmateix, que hem donat el termini 
d’aquí a final de mes perquè la gent faci les tramitacions oportunes. Hi haurà un 
moment que ens haurem de posar, diguem-ne, seriosos per dir: «facilitarem el que 
calgui, farem els informes que calgui, però hi ha d’haver una petició per part del 
beneficiari de les dades d’hisenda.» Justament per aclarir perquè hi hagi equitat en 
la distribució de les ajudes. Ningú queda descobert, però a final de mes haurem 
d’haver-ho regularitzat tot. 

Sobre el tema de les targetes de bus de nens fins a dotze anys, el senyor Alcalà li 
respondrà. 

Intervé el Sr. Alcalà, qui exposa, les targetes de bus va ser una iniciativa del Govern 
anterior aquí i va ser tan bona iniciativa que l’ATM la va exportar a la resta de 
Catalunya. A partir d’aquí, ja sap que, amb la integració, és l’ATM la que ho 
gestiona. Crec que la dificultat és pel tema dels requisits que es demanen per 
disposar de la targeta, és la qüestió administrativa i ho gestionen des de l’ATM. En 
tot cas, ho mirarem, però no em consten massa queixes. Una de les queixes més 
habituals és que se li demani a un nen petit el DNI, però és per poder acreditar que 
realment, bé, per poder disposar d’aquesta targeta gratuïta que li cobrirà fins als 
dotze anys, que és un tràmit administratiu que dóna les garanties. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, el senyor Granados demanava per la gossera, el 
Sr. Ribas respondrà.  

Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, realment està, ha tocat un tema realment conflictiu, 
perquè tots sabem la realitat que tenim i sobretot l’ús que estem fent també de la 
gossera a la zona de Figueres i les notícies que han sortit darrerament a la premsa 
sobre les queixes que hi han dels veïns, el procés sancionador. Bé, és un tema que 
des de sostenibilitat hem fet una trobada amb tots els municipis que configurarien la 
primera anella al voltant de la ciutat de Girona i estarem treballant per analitzar, 
juntament amb el consell comarcal, que varem tenir la reunió fa molt i molt poc, com 
tractar de futur la problemàtica de la gossera. Per tant, crec que en breu els podré 
donar la resposta, perquè tant Vilablareix, com Salt, com Sarrià i el mateix consell 
comarcal i en aquest cas, Girona, que lidera aquest projecte, ens asseurem i 
tractarem aquest tema amb profunditat. 

Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, amb relació a la passera o al pont del riu Onyar 
a la zona de la Creueta el senyor Ribas li respondrà. 

Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, efectivament tenim la negativa per part de l’ACA, 
perquè és una qüestió que afecta a nivell mediambiental el transcurs del riu, varem 
presentar nosaltres la manifestació contrària, varem fer al·legacions sobre la 
negativa de l’ACA d’aquí Girona. I sí que els he de dir que hi ha una certa disparitat 
de criteris entre ACA Barcelona i ACA Girona, i aquí estem. I els dic francament que 
estem treballant per aconseguir la millora d’aquesta passera i resoldre un tema 
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d’aquest atzucac que ens trobem que l’ACA aquí a Girona ens diu que no, però 
sembla que a Barcelona ens diria que sí. Ara hem d’atendre la resolució i esperem 
resoldre-ho. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, la senyora Costa demanava, primer, per les obres 
que es fan a l’Ajuntament, la previsió de moure els serveis econòmics, quin 
calendari hi ha, li respondrà la Sra. Planas. 

Intervé la Sra. Planas, qui manifesta, sí que és cert que hem arribat a un acord amb 
la Universitat de Girona per tal de llogar el local de la plaça del jardí de Sant Jordi, 
on hi havia hagut abans la UdG, l’alcalde ha signat, el conveni, cal que ens el 
retorni la universitat signat per ells, per tant, és imminent el que ja podrem disposar 
d’aquest local. Llavors, tot i així, ja hi estem treballant perquè ens l’han deixat anar 
a veure, estem treballant en les obres que sí que caldrà fer. 
Referent a quins serveis hi anirien, seria recaptació, gestió tributària i multes. El que 
hem fet ara és crear una comissió formada per personal, per treballadors de les 
diferents àrees, perquè el que volem fer és una reorganització del servei de tal 
manera que la gent, quan vingui a informar-se’n, no hagi d’anar primer a gestió 
tributària, sinó a recaptació, sinó que hi hagin persones que ja donin informació de 
tot, hi estem treballant. Hem parlat amb els tècnics, els hem dit una miqueta les 
obres que volem que es facin –ens han d’acabar de presentar diferents propostes 
segons les necessitats que hi hauran–, però ens han dit que amb les obres que 
preveuen que es puguin fer, cap al març-abril és quan hi haurà el trasllat dels 
diferents departaments. 

 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, després deia que volia saber l’agenda de 
l’alcalde, tota, perquè entenc que el que són actes públics, ja li deuen passar, com 
es passa a tothom. Li demanaria una cosa, li demanaria que no frivolitzi sobre 
aquesta qüestió, li demano que no frivolitzi i que respecti una mica a tothom. Jo 
treballo molt, potser a vostè li semblarà que és poc, perquè diu que no m’ha vist 
gaire aquest estiu; he fet deu dies de vacances, espero que no sigui un pecat, fer 
vacances, perdoni, estic parlant jo, jo no l’he interromput quan vostè ha parlat i m’ha 
semblat que el to que utilitzava per referir-se a aquesta qüestió no era l’adequat. He 
fet deu dies de vacances, si ho vol saber, deu dies exactes de vacances, com cada 
any, no faig un mes, en faig deu. I si no m’ha vist gaire aquest estiu, potser ha 
coincidit que jo feia vacances o que n’ha fet vostè, però la resta dels dies treballo i 
el meu horari és molt ampli, divers i afecta els set dies de la setmana. I hi ha coses 
que surten a l’agenda perquè són actes públics i hi ha coses que no hi surten i no hi 
sortiran, perquè rebo moltes visites al meu despatx, tinc feina pròpia de despatx, 
perquè he de fer gestions telefòniques o presencials, o desplaçaments per visitar 
coses, o institucions, o persones, i hi ha gent que ve contínuament a demanar 
coses, a veure l’alcalde, per motius del més divers que es pugui imaginar, del més 
divers. I aquesta és una feina que penso continuar fent. 
Ara, hi ha un punt, que és a partir que la feina de despatx, la feina on pots trobar 
gent a l’altre costat del telèfon, on pots trobar gent en una empresa on has d’anar a 
visitar o a una altra institució, quan acaba aquest període, tinc agenda pública, i a 
vegades és una reunió amb una associació de veïns, a vegades és un consell 
escolar, a vegades és una presentació d’un llibre, a vegades diverses coses al llarg 
d’aquest horari de la tarda. Si a vostè li interessa un tema en concret sobre què he 
fet o què ha fet l’alcalde o amb qui s’ha vist l’alcalde per un tema en concret, ho 
pregunti o vingui al despatx i li sabré dir. No tinc la porta tancada, generalment. 
Quan la tinc tancada és perquè tinc algú a dintre o perquè estic parlant per telèfon o 
perquè estic llegint un dossier perquè m’interessa concentrar-me, però generalment 
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està oberta i la gent que ve sense avisar, especialment els regidors de qualsevol 
grup polític, saben que poden entrar perfectament, i no hi ha cap problema. 
Per tant, no faci aquesta insinuació, aquest «rintintín» que li ha fet en aquesta 
pregunta, perquè m’ha ofès una mica. Bé, però si no em veu, jo li acabo d’explicar 
on sóc, no és difícil de veure’m. Per tant, és un tema que, com que és un tema 
sensible, que alguns hi han jugat frívolament, especialment en campanya electoral, 
li demano que el to amb aquestes qüestions, perquè els seria molt fàcil per tots 
plegats posar-nos a discutir les dedicacions de cadascú. Això no ho faré, però no 
ens hi portin, a aquest terreny, perquè ja n’hi ha prou. Hi ha qüestions que si vostè 
vol saber algun tema en concret, les gestions associades de l’alcalde en aquell 
tema en concret, no tindré cap problema a dir-li. I he parlat, com he fet amb tots els 
regidors i portaveus que se m’han adreçat preguntant per aquesta qüestió. 
Per tant, l’agenda pública serà sempre pública; l’agenda privada de l’alcalde, que 
en té d’agenda privada, no com a persona, com a càrrec, la meva personal, 
evidentment, no li interessa a ningú i a vegades dóna la circumstància que alguna 
vegada vaig al metge, alguna vegada, sí, és veritat, i alguna vegada hi ha una 
emergència familiar, també passa això, això no hi sortirà. L’alcalde té agenda 
pública i agenda privada, l’agenda privada, el criteri d’allò que es publica o que no 
es publica o que es difon o que no es difon, és el criteri que jo marco. Per tant, 
estigui tranquil·la, perquè si alguna cosa considero que hi ha de sortir, hi sortirà. 

Finalment, sobre les obres del tema del TAV, senyor Ribas, si vol contestar. 

Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, l’estació d’autobusos, com bé saben, es va 
aprovar, es va licitar i s’ha de signar el contracte amb l’empresa que va guanyar la 
licitació, les obres haurien de començar aquest darrer trimestre, màxim principis de 
l’any vinent i té una durada de nou mesos. Per tant, el 2016 han d’estar acabant 
l’estació d’autobusos. 
El tema de l’arbrat que s’ha mort, evidentment hi ha arbres que han mort, s’intenta a 
veure si efectivament han mort o es poden recuperar. El motiu fonamental del 
perquè aquests arbres han patit és perquè una de les peticions dels veïns fou que 
es plantessin en test i molts d’aquests, quan s’han replantat en test, han patit la 
zona on s’han ubicat i no han acabat d’implantar-se bé i per això, algun d’ells ha 
mort i la replantació dels que hagin mort es farà en el moment que 
mediambientalment toca, no el moment de 0la petició d’una persona, perquè un 
arbre s’ha de plantar també quan pertoca. 
Quant al trasllat de l’escultura de plaça Europa, es farà conjuntament amb el trasllat 
del centre transformador que hi ha a plaça Montserrat. Teníem l’encàrrec, en els 
serveis tècnics de l’Ajuntament, al departament d’urbanisme, de la redacció del 
projecte per fer el trasllat de l’escultura, el van acabar, aquest, a finals del mes 
d’agost, ja tenim la quantificació parcial econòmica del tema i si falten partides, 
s’haurà de buscar partida complementària i, si no, seguir la licitació corresponent. 
I la llosa està en el procés ara de la signatura també del contracte d’inici de les 
obres i començaran en breu. I la durada d’aquest projecte és de vuit mesos. Per 
tant, un cop vinguin les màquines i es posin a treballar en el tema de la llosa,  
haurem d’esperar aquests vuit mesos per a la culminació de la feina. 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, el senyor Salellas preguntava pel nomenclàtor. 
Només una qüestió: varem quedar que ho faríem al setembre, estem a la meitat tot 
just. No ens retregui que no hem fet res perquè som, però ja ho ha dit amb un deix 
de dir «ja tornem a estar» No, hi ha una proposta que l’hem treballat internament, 
se’ls farà arribar en temps i forma, tal com deia la moció i, per tant, no s’inquietin 
perquè exactament de manera escrupolosa es complirà la moció. Però varem 



 

  105

quedar –i vostè hi ha fet referència– que aquest setembre ho tindríem, aquest 
setembre ho tindrem. 
I, si m’ho permet enllaçar amb la pregunta del Grup Mazo, perquè crec que té a 
veure amb el mateix, jo vaig demanar en el seu moment a l’arxiu una relació de 
medalles i títols honorífics que s’havien donat en el Ple i no en van saber trobar 
més dels que varem retirar l’última vegada, però amb molt de gust retirarem tots els 
que faci falta. No hi ha cap problema i, per tant, me n’informaré, igual que el tema 
de distincions que puguin constar fefaentment a l’Ajuntament que s’han s’hagin 
donat a algú que no se la mereix, que no mereix que la ciutat li doni un honor. Això 
òbviament i si convé, ho podem traslladar en la Comissió del Nomenclàtor per 
tractar-ho. No hi ha cap problema amb relació a això. 
El senyor Salellas diu que s’ha sentit violentat per un dispositiu policial. A mi no em 
violenten, sincerament, ja ho sé que devem formar part de cultures diferents o 
d’èpoques diferents, perquè no li negaré que en èpoques de la meva vida hi ha 
hagut vegades que m’he sentit violentat, però no és el cas i menys per la Policia 
Local, francament. Desconec exactament per què s’ha muntat aquest dispositiu 
policial, però les informacions que tenia eren unes altres, no eren les que diu vostè i 
en un altre tipus de concentració. Per tant, és obvi que si anàvem a tractar una 
moció sobre el poble sirià amb el qual estàvem d’acord, és obvi que no hi havia cap 
tipus de prevenció contra aquesta manifestació. 
Pel tema de les pistoles Taser, sap que els hem donat tota la informació que 
teníem. El senyor Alcalá li podrà donar més informació, si de cas. 

Intervé el Sr. Alcalà, qui exposa, vostè ha reconegut que els havia donat tota la 
informació. Bé, recordar-li que l’arma Taser és una arma no letal, que el seu ús és 
excepcional, que per utilitzar-la l’agent ha de tenir l’autorització del cap i que l’última 
vegada que es va utilitzar aquí a Girona farà un parell d’anys va ser davant d’una 
persona que es volia autolesionar amb un ganivet. En aquell moment, es va 
immobilitzar. De moment, ho tenim, hi han cossos policials que n’estan comprant, 
nosaltres no n’hem comprat més. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el prec que fan els regidors i regidores de 
renunciar a les entrades, entenc que sempre en les funcions de la feina dels 
regidors, de tots, no només els del Govern, s’ha de fer un seguiment de les 
activitats que es fan a la ciutat perquè forma part de la feina. I a vegades coincideix 
que són coses més agradables i d’altres, de menys, no hi ha pas cap problema amb 
això i, en tot cas, és el criteri de cadascú. En aquesta ciutat, sempre, abans, ara, 
s’ha fet un ús molt escrupolós del que no és en cap cas un privilegi. I, en tot cas, ho 
deixo al criteri de cadascú, però si el responsable de fer política cultural de la CUP, 
o d’Esquerra-MES, o del PSC necessita estar en contacte fent un seguiment de 
Temporada Alta o del que és a l’Auditori, només faltaria, és la seva feina –és la 
seva feina– i, per tant, se suposa que ha de fer això. Ara, en el moment que 
detectéssim que hi hagués un abús, em sembla que hi estaríem tots d’acord que hi 
hauríem d’intervenir, però no és el cas. 
Sobre Joc de Trons, a veure si puc enllaçar amb les dues peticions, la que ha fet la 
senyora Roca i la que ha fet vostè, senyor Salellas. Primer, una qüestió amb relació 
a l’organització, a les informacions dels veïns. Quan era el mes d’agost, és veritat 
que es va fer una informació de l’Ajuntament cap als veïns per un criteri, primer 
perquè volien que la primera comunicació que sortís i que la gent hi tingués accés 
fos de l’Ajuntament, no hi hagués una filtració, perquè sempre passa que hi ha 
filtracions, i un veí digui que se n’ha assabentat per un mitjà de comunicació, que 
ens semblaria lleig. Per tant, varem fer-ho per això. 
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Segona, perquè sabíem que encara molta gent no tornava de vacances i que el que 
havíem de fer era una informació preventiva que havia de precedir a un seguit 
d’informacions que s’han fet i que han anat, permetin-m’ho dir, molt bé, 
informacions presencials –en algunes hi he participat–, informacions tècniques, 
incorporació de veïns en aquestes reunions, grups de WhatsApp per estar 
mantenint sempre el contacte permanent, directe, entre veïns i Ajuntament. I la 
veritat, he de dir i ho he dit i els ho vaig dir a ells, que l’equip tècnic de l’Ajuntament 
de Girona ha funcionat de meravella, els veïns així ens ho han traslladat, les 
estadístiques que tinc amb relació estrictament a aquesta incidentabilitat veurà que 
són demolidores pel que fa a això, i el grau de satisfacció de la majoria de veïns 
acceptats és molt alt i així ens ho expressen. Sempre hi ha alguna cosa a millorar, 
però cregui’m que justament d’aquesta experiència en podrem treure una lliçó i un 
protocol que podem aplicar en altres situacions no comparables, però similars, que 
requereixin una acció de comunicació i informació d’alta envergadura i eficàcia, com 
ha sigut aquesta. Per tant, des d’aquest punt de vista, va haver-hi uns primers dies 
d’un punt d’inquietud de la gent que arribava de vacances i es troba una informació 
pensant –i potser no va haver-hi una precisió en la nostra informació preventiva– 
que tot quedaria afectat, tot el perímetre i, en realitat, ja quan va sortir tota la 
informació, va quedar clar el que era. 
Amb el tema de les taxes i del retorn i tot això, només algunes qüestions. La 
primera, no és la primera vegada, ni de bon tros, que un projecte cinematogràfic té 
l’exempció de les taxes; va passar amb Soldados de Salamina, va passar amb El 
Perfum i va passar i passarà en aquells casos –perquè també ho preveuen les 
ordenances– que es considero que el projecte audiovisual serveix a la promoció de 
la ciutat de Girona. Per això no s’eximeixen, per exemple, al rodatge d’espots 
publicitaris, i se’n fan molts, i en alguns films que no s’identifica Girona, no se’ls 
eximeixen les taxes. Però amb el guió a la mà, la proposta del compromís de la 
productora és si considerem, i cregui’m que hi ha una feina sobretot del Girona Film 
Office, que és una eina netament professional, hi ha un criteri de dir: «Aquest és un 
bon projecte per a la promoció de Girona i requereix que hi hagi bonificació de les 
taxes.» Això no és cap privilegi, per tant, per a Joc de Trons, s’ha fet en el passat i 
es farà en el futur. Perquè entenem que no pot ser d’una altra manera, vist el que 
pot reportar un projecte d’aquesta envergadura a la ciutat de Girona. 
El conveni és prou ampli com perquè prevegi una utilització exclusivament 
municipal de les imatges de rodatge de Joc de Trons a la ciutat de Girona, no n’hi 
haurà una més enllà d’aquí, perquè ni ens pertoca, ni ho volem fer, però tanmateix 
nosaltres ens hem de garantir això i és veritat que no s’han precisat coses 
concretes com el tema de l’exposició més que el museu, l’exposició de Joc de 
Trons que fan itinerant, perquè això està en negociacions amb el desplegament del 
conveni, que no tot depèn de la productora, sinó que depèn d’altres grups de 
comunicació que tenen els drets a l’Estat espanyol, que va vinculat al making-of, 
que evidentment, estem convençuts que sortirà molt bé i tot aquest tipus de 
material que també té alguna cosa de promocional de la sèrie i de la cadena que 
l’emet, però que òbviament també és un reclam turístic impressionant. 
I efectivament sí que s’ha encarregat un estudi específic de l’impacte econòmic, 
que al final de tot aquest projecte els serà lliurat i, per tant, també algunes de les 
coses no els les diré ara, però sí que els demanaria que en el balanç global no tinc 
cap problema a donar tota la informació i a discutir-la i a debatre-la, esperem que 
acabi tot aquest estudi i que en puguem discutir els resultats. Però sí que li avanço 
que, en paral·lel a aquest estudi, estem fent un seguiment professional, també, del 
que és l’impacte que està generant ja ara en aquests moments en matèria de 
comunicació i d’imatge de la marca Girona. 
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Els puc avançar que la presència de la vinculació Girona - Joc de Trons, amb 
diferents denominacions, en anglès, en castellà, Girona, etcètera, és en aquests 
moments, a data d’ahir, diguem-ho així, bastant impressionant, perquè en aquests 
moments podem garantir que la visibilitat, o que s’han generat més de 1.300 milions 
de visualitzacions, més de 1.300 milions de visualitzacions en el món amb les 
paraules «Girona Joc de Trons», qualsevol de les variables i idiomes, evidentment 
amb una utilització molt alta de l’anglès, del francès, sorprenentment, del castellà, 
en les seves diferents variants, castellà de Sud Amèrica, del català, de l’alemany, 
del portuguès, del japonès, tot això representa, aquestes més de 1.300 milions de 
visualitzacions, que a més a més s’han també analitzat des del punt de vista 
qualitatiu, saber si se’n parla bé, si se’n parla malament i evidentment amb una 
immensa majoria és tremendament positiu i que les paraules de, les etiquetes 
vinculades a Girona, per cert, que l’etiqueta «Girona» amb i és la més utilitzada, 
més que fins i tot «The Game of Thrones», oficial, és la paraula «fantástico», 
«ciudad próxima», «ciudad abierta», «medieval»; son adjectius positius que van 
associats a Girona. 
L’empresa que fa aquest seguiment, a l’hora de monetitzar aquest impacte situa 
que, a hores d’ara, l’impacte que s’ha generat per a la ciutat de Girona és de 
3.670.000 euros. Per tant, és una inversió publicitària, això és el que ens hauríem 
de gastar, com a ciutat de Girona, per generar aquest impacte. Per tant, és un 
càlcul que es fa a partir del valor publicitari equivalent, que és l’estàndard per 
calcular aquestes qüestions, és un sistema absolutament estàndards, segmentat 
per si és premsa amb paper, premsa digital, si són webs temàtiques, si són xarxes 
socials o si són directament blogs. Tot això representa aquests 3.670.000 euros 
d’impacte que ha generat fins a data d’avui en les xarxes socials, estrictament, des 
d’un punt de vista mediàtic, aquí no hi ha l’impacte econòmic que pot tenir sobre el 
sector serveis de la ciutat directe, no, això ho sabrem quan acabem el treball que 
hem encarregat a aquesta consultora externa per saber l’impacte del Joc de Trons 
a la ciutat. Per tant, davant d’aquestes xifres, ens semblava que no era pas estrany 
mantenir la coherència que amb projectes de menor impacte econòmic han gaudit 
de l’exempció de les taxes. 
I finalment he de dir que, pel que tenim comprovat fins ara, amb el contacte que 
tenim, hi ha una exquisida professionalitat i respecte pel patrimoni de la ciutat de 
Girona. Parèntesi: sí que paguen tot allò que necessiten fer, o sigui, si hi ha una 
despesa associada en un espai públic de la ciutat naturalment que la paguen, 
només faltaria, però les taxes és veritat que han quedat bonificades. Però en tot 
cas, com que en parlarem i li agraeixo el matís que ha dit que no és una qüestió 
d’estar en contra del rodatge, tindrem ocasió de fer un balanç final. 
Sobre el tema de l’Enric Marquès ha estat una desgraciada coincidència, no serà 
pas a mi que m’ha de convèncer de la importància de l’Enric Marquès, ni de la 
importància que Girona reivindiqui la seva obra. Per sort, ara tindré més 
oportunitats per fer-ho, perquè, com sap, el llegat artístic de l’Enric Marquès ja és 
de la ciutat de Girona. I, per tant, ara tenim una possibilitat, hi ha hagut un primer 
moment, una primera acció que ens semblava que havia de ser aquella, però 
òbviament l’Enric Marquès l’haurem de revisitar moltes vegades per molts motius, 
perquè la seva obra ho demana i perquè el seu discurs intel·lectual sempre ens 
apel·la a l’actualitat. Per tant, estigui tranquil que l’Enric Marquès no desapareixerà 
mai més de l’imaginari públic gironí. 
Em fa una pregunta com a president de l’AMI que no l’he entès, perquè crec que si 
l’hem de fer a algú, l’hauríem de fer a l’executiva de l’AMI, però no tinc cap 
problema a respondre-li. Aquell era un acte que si el convoca un altre grup polític 
pels mateixos motius hi aniré exactament igual. Era un acte que convidaven les 
entitats que van signar el full de ruta de la primavera passada, punt i final. I allà hi 
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havia els signants i, en aquest cas, jo no era el signant, perquè qui ho signava 
tampoc era el president d’aleshores, no va poder-hi anar, estava malalt i va enviar-
hi un vicepresident, i hi vaig anar en nom de l’entitat i vaig deixar-ho clar i vaig 
excusar la presència de l’anterior president, Josep Maria Vila d’Abadal, que és qui 
havia d’haver-hi anat, perquè no va poder-hi anar. Però va quedar ben clar i, a més, 
hem estat sempre des de l’AMI molt escrupolosos a no barrejar una cosa amb 
l’altra, tant és així que si s’hi va fixar, per no crear justament aquesta confusió, en 
cap moment de la manifestació de la Diada, l’AMI no hi va voler tenir una 
participació perquè no hi hagués una confusió de rols, i a les preguntes que sempre 
m’han fet sobre el paper de l’AMI i les candidatures, crec que ha quedat 
meridianament clar. Per tant, ja li responc. Si la CUP té interès a signar el full de 
ruta, que, per cert, encara no va enviar les esmenes, que jo recordi, que s’havia 
compromès a fer i demana que l’AMI hi sigui, hi aniré amb molt de gust, no tinc cap 
problema sobre això en el rol de president de l’AMI. Però, vaja, crec que aquesta no 
era una pregunta del Ple, sincerament.                                                                                                     
I el tema de la bandera espanyola, no he trobat amb tota sinceritat cap decret 
anterior dels meus antecessors demanant que es retiri la bandera espanyola del 
terrat, no hi era, no l’he vist. Miri, en aquest cas, m’ha pogut passat per alt, què vol 
que li digui, no ho sé. El que està clar és que aquesta ciutat des de fa molt de 
temps llueix una magnífica bandera estelada que presideix la icona de les més 
grans que hi ha a Catalunya, que és a les façanes de l’Onyar, i així serà. 
El Pla de govern, no pateixi, que el tindran aviat, però el que jo em temo és que 
vostè diu: «És que a Girona ens podríem estalviar feina.» Em temo que no. Perquè 
una cosa estigui al Pla de govern, no crec que vostè desisteixi de presentar alguna 
moció o intentar canviar ben legítimament el que digui el Pla de govern; posi una 
altra excusa, però aquesta no perquè, que ja m’agradaria, que allò que surti al Pla 
de govern aprovat per la Junta de Govern vostè decideixi, «d’això ja no en farem 
mocions, perquè ja està al Pla de govern», però com que no serà així, ja tindrà 
ocasió de parlar-ne, i estic convençut que en els propers dies, el podrem aprovar 
degudament. 
El tema de la zona de les Pedreres, que ja li han respost abans, a la pregunta que 
s’havia fet. Sobre el Pla de mobilitat i les queixes dels veïns de Torre Gironella, 
senyor Alcalà li respondrà.  
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui exposa, el Pla de mobilitat preveu l’adaptació de voreres a 
tota la ciutat, no distingeix barris i el que sí que fa és prioritzar, el Pla de mobilitat 
prioritza, no especifica «farem aquest carrer, farem l’altre», el Pla de mobilitat parla 
que les voreres s’han d’adaptar i jo em penso que vostè té una confusió quan 
varem parlar de guals, parla de guals, el gual és el rebaix de la vorera. I després em 
parla de velocitat, això és el ressalt. Però ho anem fent. 
Una altra qüestió és que no es poden fer determinats rebaixos als guals si hi ha una 
pendent important, perquè una persona que vagi amb una cadira de rodes, si 
baixés per allà, podria caure. er exemple. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, em demanava pels pressupostos participats, 
Torre Taialà, etcètera. A veure, pel que tenim entès –en tot cas, el regidor li podrà 
ampliar–, es va veure una primera partida que es va destinar a la compra 
d’ordinadors i s’estava a l’espera que fossin ells, perquè es va quedar així, que 
serien ells que ens proposarien aquest projecte i  si no ho tinc entès malament, és 
així, estem a l’espera. Si vol ampliar la informació senyora Planas. 

Intervé la Sra. Planas, qui exposa, només dir que tots els pressupostos participats 
el que són és els veïns que proposen què és el que s’ha de fer i llavors, en aquest 
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cas, ells varen establir que volien gastar-s’ho en ordinadors. I llavors cal que la 
resta de diners ens diguin exactament què tenien pensat. Ens posarem en contacte 
amb ells, senyor Berloso, ens posarem en contacte amb ells per tal que ens diguin 
si ja tenen pensat amb el que es volen acabar de gastar al resta de diners que 
queden. 

Intervé la Sra. Muradàs, qui explica, quan abans l’alcalde es referia als 
mecanismes, s’estava referint a la convocatòria d’ajuts d’igualtat d’oportunitats, que 
ja fa molts anys que existeix aquesta convocatòria dins de l’Ajuntament. Inclou 
també la possibilitat que hi hagi llibres, sí, sí, inclou aquesta possibilitat i, de fet, 
aquest curs que hem acabat s’ha fet aquesta concessió i és per centres. A més 
d’aquesta convocatòria, hi ha també la de la Generalitat per als centres que tenen 
més dificultats amb les famílies que així es consideren i, per tant, són dues 
convocatòries que s’afegeixen per tal que els centres –i aquí són els centres– tenen 
aquesta possibilitat de determinar, tant si són per a llibres, com si és per a sortides, 
com per a altres possibilitats, i inclou primària i inclou secundària, almenys en la 
convocatòria de l’Ajuntament de Girona. 

Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, sobre els contenidors i la gent que no 
pot accionar la palanca, el Sr. Ribas li respondrà.  

Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, mirarem a veure si trobem una sortida. Jo ara 
estava fent la reflexió amb els contenidors que hi havien anteriorment, tenien la 
palanca del costat, que evidentment quedava entre dos contenidors, tampoc 
permetia el gest fàcil a una persona impedida, i també tenien el de peu o bé, 
l’alçament directe, per tant, també ens trobàvem en la mateixa situació. Per tant, el 
que farem és una reflexió i parlarem amb l’empresa a veure si podem articular 
algun mecanisme que permeti facilitar a la gent amb dificultats el poder tirar la 
brossa. 

Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, el senyor Terés demanava per les obres de 
l’Espai Civil de La Rosaleda, senyora Glòria Plana si vol respondre-li. 

Intervé la Sra. Plana, qui exposa, estem molt en contacte amb l’Associació de Veïns 
de la Devesa i precisament fa quinze dies varem anar a fer la visita d’obres ja amb 
el president de l’associació i varem quedar que tot el que és la part, diguéssim, més 
de runa i més dels sacs de material de treball, quedaran més arraconats i podran 
fer el sopar i les activitats de la festa del cap de setmana amb molta normalitat. Ells 
estan al cas de tot, tant de les obres que es fan per part de la cafeteria, com de la 
part més de l’espai cívic i estan constantment en contacte, no hi ha d’haver cap 
problema per fer això. Varem quedar ja de quina manera es posarien les tanques, 
per tant, està tot al cas. 
I en referència al tema de la llum, que contesti el regidor Ribas, perquè no hi entenc 
en temes de llum. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, és que no els donaré més resposta que la que ja 
coneixen, és a dir, el pla de xoc que van convenir, sí, però és que fa referència al 
mateix, Esquerra Republicana - MES i Convergència, hi havia el canvi de la 
lluminària i, en aquest cas, és el canvi de totes les llums de mercuri, se’n recorden 
que els ho vaig explicar, que eren els jardins i, per tant, el reforç en tot el tema per 
evitar problemes a la festa. Bé, però és que, a més, aprofitem per canviar les altres.  
Sí, en som conscients. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el tema del Ple del 12 d’octubre, mirin, el 
Ple es farà quan toqui, entre altres coses perquè molta gent que no som nosaltres 
depèn de la celebració del Ple –funcionaris, tècnics municipals– i no els farem pas 
ara canviar una previsió, en tot cas, són decisions que es poden prendre a l’inici del 
mandat de dir «quan coincideixi que el Ple és un festiu, però ha de ser aquest festiu 
i no un altre, es farà el dia que toca el festiu», podem decidir-ho, però ara, a un mes 
vista, crec que sincerament no toca, sincerament, li dic amb tota sinceritat, entre 
altres coses perquè també hi ha molta activitat aquell dia, és un dels dies que no 
faig festa, precisament, perquè hi ha molta activitat, començant per la missa de la 
capella del Pilar que hi ha a Pedret, que, com saben vostès, és una capella 
històrica que formava part del Camí que Santiago i on hi havia, diuen, l’assistència 
a la gent que necessitava algun tipus d’atenció i és un dia que començo i no acabo 
fins molt entrat el dia. Per tant, ara crec que no toca plantejar-ho així. 

Senyor Albertí, crec que això de la passera del Sector Est ja ha estat respost, 
abans. Pel que fa al pla de xoc del Sector Est, senyor Berloso. 

Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, el pla de xoc, afortunadament es pot fer un 
seguiment, perquè sí que té pressupost i, per tant, estava previst que a finals d’any 
havien d’haver aconseguit unes fites. Hi ha la taula tècnica en la qual, hi han tots 
els membres de les diferents associacions, les escoles, vull dir que estan en el barri 
i que fan el seguiment. La taula directiva on estem representats els polítics, vull dir, 
es va fer un reglament, s’ha anat complint aquest reglament, ja li diré quan hi ha la 
previsió d’aquesta nova taula i també l’informaré. En aquest moment, ara no li 
podria precisar en quina situació està. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, senyora Madrenas, si vol contestar les preguntes 
sobre les pistes de petanca de la plaça de Santa Eugènia. 

Intervé la Sra. Madrenas, qui exposa, efectivament, el primer dia que va ploure de 
forma molt important, també és cert, van quedar inundades, si bé és cert que de 
cap manera ho podem atribuir a deficiència de l’execució cap a l’empresa, perquè 
no han tingut cap problema amb l’execució. Sí que s’ha proposat unes mesures 
correctores perquè el sauló era molt dur, és una mica tècnic. Tampoc ho hem pogut 
demanar a l’empresa que ho portava, perquè, si no, s’hagués considerat 
fraccionament del contracte, per tant, ho hem de donar a un altre tercer. És una 
actuació molt senzilla, la tenim detectada ja de fa un mes i poc, però no l’hem pogut 
fer ràpidament perquè no podíem encarregar-ho a la mateixa empresa que ho 
estava portant a terme, però es farà immediatament. I respecte a Can Gibert, un 
problema amb el paviment que especialment, també em vaig reunir fa dues 
setmanes amb una cinquantena de veïns i varem anar a córrer per tot el barri i 
precisament allà hi havia, sí que és cert, en el paviment, concretament hi havia un 
forat al costat d’un escocell que ja havia estat eliminat i és cert que ja s’ha avisat i 
que s’ha d’anar a fer, a tapar-lo. I és cert que els bancs, es va traslladar 
immediatament, aquesta petició i sembla ser que des de mobilitat s’hi podrà donar 
curs immediat. 

Intervé el Sr. Alcalà qui exposa, de fet serà una cosa immediata, perquè ja ha sortit 
més d’una vegada en el Ple. Ja estan demanats i en breu, no sé si demà o demà 
passat, però ja està en marxa, és una qüestió immediata. 
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Fa ús de la paraula la Sra. Madrenas, qui exposa, potser ha sigut la coincidència 
que varem parlar amb els veïns, potser en les mateixes dates ja aquestes peticions 
havien estat tramitades. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre les beques menjador de dotze a setze, 
senyor Berloso, si vol respondre. 

Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, el protocol neix, diguem-ne, que facin la 
demanda en el moment que s’obre, diguem-ne, les subscripcions, que puguin 
demanar beques de menjador, aquest és el primer. Llavors, bé, aquest pas, la 
senyora Paneque també ens ha demanat informació que el consell comarcal i el 
departament determinen quines són les beques que queden aprovades i tal. I 
llavors un tercer pas és que totes una vegada definitivament s’ha pronunciat el 
consell comarcal en quins percentatges i quantes beques dóna, totes aquelles 
altres famílies que des de serveis socials detecten que si, per exemple, ara en 
aquest cas el 50 per cent la família amb aquest 50 per cent no pot fer, diguem-ne, 
estar en el menjador, vull dir, els assistents socials determinen, fan un informe i és 
aquelles beques que, allò que el varem formar a vostè, que des de l’Ajuntament 
se’ls acaba de cobrir 50 per cent; això ha estat només en aquest any passat, els 
altres cursos, el percentatge era variat. I llavors, vull dir, noves beques que per 
situacions que, tal com ha dit l’alcalde que s’ha trobat allà, que precisament en 
aquest any, per la declaració d’hisenda es coneixen ingressos, etcètera, i no se’ls 
dóna la beca per banda del consell comarcal o del departament, si el coneixement 
que en té l’assistent social de la situació d’aquella família, se’ls concedeix una beca 
del 50, del 100 per cent, depèn de la situació econòmica de la família. Llavors, el fet 
que s’amplia, tot això, després es pot donar el cas que una família pel motiu que 
sigui no hi vagi mai als serveis socials, que no s’hagi identificat als serveis socials i 
que possiblement puguin passar una situació que els nanos no estiguin ben 
alimentats. D’aquí ve que es va demanar als directors dels diferents centres que si 
observaven algun nano en aquest situació se’ns avisés, perquè immediatament 
després es fa l’informe social i se l’ajuda amb la beca. I, a més a més, es va 
demanar a la Generalitat, a tots els pediatres de la Generalitat, que si detectessin 
nanos que anessin a visites i es trobessin en aquesta situació, que ens ho fessin 
saber i se’ls arreglava una beca de menjador. Aquesta són les diferents fonts i el 
protocol que se segueix per a les beques. 

Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, el Sr. Calvo parlava d’un seguiment 
estricte del compliment de les mocions, ho celebro, però només recordin una cosa: 
les mocions no són pistoles al pit que es posen a l’equip de govern i que demanen, 
declarar una cosa és fàcil i proclamar una cosa és fàcil, però la seva execució 
demano també rigor en el seu compliment. Perquè a vegades no són coses 
senzilles d’implementar i que demanen que l’equip tècnic municipal, que és limitat, 
deixi de fer una cosa per fer-ne una altra, i això interromp la feina del dia a dia i 
només demano que no hi hagi aquesta visió. 
Sobre la Ciutat Amiga de la Infància, la senyora Muradàs li podrà donar informació. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Muradàs, qui exposa, en aquesta mateixa línia que ha 
comentat l’alcalde i que estic segura que coneix perfectament el regidor, en el cas 
de poder ser o poder optar a ser Ciutat Amiga de la Infància, hi ha dos requisits que 
són imprescindibles. Un és el tenir el Pla local d’infància i adolescència i el tenim a 
nivell de definició de les línies estratègiques, estan penjades a la web; el que passa 
és que ara queda implementar les accions, i aquest és el segon pas que ara 
començarem a portar a terme, aquesta és una d’elles. I l’altra, que és un altre 
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requisit importantíssim, que és el de tenir el Consell d’Infants i Adolescents. En 
aquest sentit, l’Ajuntament –aquest Ajuntament– ja té l’experiència  d’haver tingut 
aquest recurs. És un recurs que no és fàcil, i ho he preguntat, diguéssim, ho estem 
preguntant a tots els ajuntaments que disposen d’aquest recurs i totes les fórmules 
que es posen en marxa d’alguna manera o una altra acaben també, bé, no acabem 
resultant del tot òptimes, si es fa a través de les escoles, si no es fa a través de les 
escoles i es fa directament a través de les famílies, tenim diferents possibilitats a 
sobre de la taula, però el volem tornar a posar en marxa. Però que sapigueu, 
diguéssim, que no és fàcil, perquè estem parlant de la participació i de la 
participació juvenil i de la participació, diguéssim, a nivell de les escoles. Però, bé, 
ho farem i, en tot cas, la voluntat és presentar-nos en la propera convocatòria, que 
també ja sabeu que és bianual. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre els casos de violència de gènere, el senyor  
Berloso contestarà. 
 
Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, sí que es va aprovar una moció en aquest sentit. 
La cap de secció de serveis especialitzats en aquell moment va reorganitzar-se 
amb el personal que disposava, va haver-hi un augment d’atenció en la infància i va 
insistir-hi dient-li que de totes formes, de cara a aquest curs que hem iniciat hem fet 
una reestructuració de serveis i, per tant, aquest mes d’octubre hi haurà un reforç 
en els serveis especialitzats i que, per tant, la cap de secció de serveis 
especialitzats disposarà de mitja jornada o més d’un psicòleg i, per tant, ella, 
d’acord amb els diferents serveis especialitzats, administrarà aquest psicòleg. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, ha fet una apreciació sobre el 
Parador del Güell, que té dos vessants: un és el tema de la mobilitat i l’altre és el 
tema del cartell. Sobre el cartell, entenc que ho comprovarem i mirarem que 
compleixi les normatives i si no compleix, l’hauran de canviar i si compleix, ens 
agradi més o ens agradi menys, l’haurem de tenir. Senyor Alcalà, si vol contestar.  
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui explica, referent al tema de mobilitat, en principi, cap 
establiment té les seves zones d’aparcament, sí que es pot generar, evidentment es 
generarà més moviment perquè hi han els comerços i la gent voltarà per allà, però 
també des de l’Ajuntament es va arribar a un bon acord amb un propietari d’una 
parcel·la i habilitar una zona d’aparcament. Per tant, sí que hi pot haver aquest 
moviment, però serà un moviment de poca velocitat i que en principi, fins i tot 
augmenta, facilitarà més l’aparcament als vehicles. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, referent a les preguntes de la Sra. Roca ja estan 
respostes.  

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són la una 
de la matinada. Ho certifico.  

 

 

Lluís Pau Gratacós 
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