
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ EN DATA NOU DE FEBRER 
DE DOS MIL QUINZE 

 



 

 

2 

 

 

 

 

A la ciutat de Girona, a nou de febrer de dos mil quinze. 
 
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix  el  Ple  de  la  Corporació  per  celebrar  sessió  plenària  ordinària.  Presideix 
l'alcalde Carles Puigdemont Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde, 
Jordi Fàbrega Vilà, Marta Madrenas Mir, Ma. Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs 
Vázquez i els regidors i regidores Carles Ribas Gironès, Eduard Berloso Ferrer, Joan 
Alcalà Quiñones, Coralí Cunyat Badosa, Roser Urra Fàbregas, Jordi Navarro Morera, 
Concepció Veray Cama, Joan Menacho Gabardino, Joan Baptista Olòriz  Serra,  Maria  
Núria  Terés  Bonet,  Sílvia  Paneque  Sureda, Carles  Bonaventura  Cabanes,  Pia  
Bosch  Codolà,  Xavier  Amores  Bravo, Àngel Quintana Morraja, Amèlia Barbero 
Rivera i Joaquim Bonaventura Ayats. 
 
Han excusat la seva absència el senyor Carlos Palomares Safarres i la senyora Anna 
Pujolàs Vilar. 
 
Dóna fe de l’acte la secretària general M. Glòria Gou Clavera. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui saluda als assistents, molt bon vespre a tothom. Anem a 
començar el Ple ordinari corresponent al mes de febrer.  
Abans d’entrar en l’ordre del dia, un parell de notes de tipus personal. La primera, 
excusar l’assistència del senyor Carles Palomares, que ha intentat venir, però es troba 
malament i ha hagut de marxar. 
El senyor Joan Menacho, que no hi és ara, s’incorporarà més tard. 
I les altres dues notes tenen a veure directament amb aquesta Corporació: la primera 
és que no hi ha la regidora Anna Pujolàs perquè fa pocs dies ha estat mare i em 
permeto traslladar-li la felicitació. Aquest ha estat un mandat fecund, perquè hi ha 
hagut altres maternitats i paternitats en aquest període, no sembla que hagi de ser 
l’última. 
I una altra que jo crec també que tots la compartirem, molt sentida, i demanaria que si 
tothom hi estigués d’acord, fer-ho arribar a la família, avui fa justament un any que ens 
va deixar la Cuca Mascort, companya nostra, bona amiga, una persona entranyable 
que la recordem amb molta estima. I que si us sembla bé, podríem fer arribar a la 
família el record del plenari el dia exacte de l’aniversari i, evidentment, fer extensiva la 
nota de sentiment al Grup Popular, que és al qual pertanyia la regidora Cuca Mascort. 
 
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El senyor alcalde pregunta si s’aprova l’acta de la sessió anterior del dia 26 de gener 
d’enguany. 
 
No havent-hi cap esmena es dóna l’acta per aprovada.  
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2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En l’apartat d’informes de Presidència, deixin-me que abans d’entrar en el que és 
l’anàlisi de la situació socioeconòmica els faci una nota que ja vaig comentar als 
portaveus que van assistir a la darrera Junta de Portaveus que tenia ganes de fer com 
a alcalde. No és, per tant, una consideració que necessàriament hagi de ser 
compartida pels membres de la Junta de Portaveus, però sí que estan al corrent del 
que jo tenia ganes de fer avui davant de les informacions que afecten Aigües de 
Girona, que tots vostès els suposo al corrent. 
Bàsicament, per dir algunes qüestions amb tota claredat, perquè ningú no es cridi a 
cap tipus d’error o d’equívoc en tot allò que afecta un servei que és fonamental a la 
nostra ciutat. Primer, dir que l’empresa mixta que gestiona el servei d’aigua de Girona 
ha complert sempre i compleix totes les seves obligacions contractuals, és a dir, que 
els contractes que ha tingut amb l’Ajuntament en el model actual o en el model 
anterior, la companyia d’aigües no ha buscat mai la manera, diguem-ne, d’eludir les 
seves obligacions. Els serveis econòmics de la casa ho han certificat així, no hi ha cap 
euro que pugi o que baixi que l’empresa hagués d’obligatòriament satisfer a 
l’Ajuntament o que l’Ajuntament estigués en disposició d’exigir a l’empresa que no 
s’hagi satisfet puntualment. Per tant, l’empresa no ha deixat de pagar 30 milions 
d’euros a l’Ajuntament. I estic convençut que els anteriors gestors polítics d’aquest 
Ajuntament i els anteriors i actuals responsables dels serveis econòmics segur que no 
haurien permès una situació similar. 
Tanmateix, els models de gestió són obertament opinables, ningú no dubta d’això. I ho 
és també, és opinable, el resultat de cada model de gestió. De fet, en aquest Ple 
n’hem parlat més d’una vegada i tots ens hem emplaçat que en els propers temps 
haurem de treballar per saber quin és el model més idoni que la ciutat de Girona 
necessita en el futur de la gestió de l’aigua un cop venci la pròrroga, darrera i última, 
de l’actual model. Per tant, és obvi que això és opinable. 
I és opinable també la gestió dels diferents exercicis, per això es fan auditories, no 
només comptables, sinó auditories de gestió. I ara, avui, n’hi ha més de les que es 
feien, certament; per tant, tenim més dades, les podem contrastar millor i ho hem de 
fer. I aquesta és una voluntat tant de l’Ajuntament com també de l’empresa, que 
accepta, naturalment, les condicions d’aquest tipus de seguiment.  
És alhora imprescindible que aquesta funció de control i de seguiment que 
obligatòriament hem de fer, perquè es tracta d’un servei públic pagat per tots els 
ciutadans, es faci amb el màxim rigor i amb tota la responsabilitat. Rigor i 
responsabilitats que no són compatibles amb la lleugeresa. Tots tenim una gran 
responsabilitat i sobretot els qui manegem informació sobre serveis públics, que hem 
de procurar que allò que traslladem als ciutadans parteixi de la, diguem-ne, veritat més 
contrastable.  
I per tant, des d’aquesta premissa, crec que podem constatar, i jo tinc ganes de 
constatar amb tota claredat perquè no hi hagi cap dubte, al marge de les opinions 
legítimes que ens mereixin les gestions i els models de gestió, dues consideracions 
generals: la primera, que l’honorabilitat dels qui han tingut i tenen responsabilitats en 
els serveis d’aigües de Girona no està sota dubtes. I això afecta i val tant per al màxim 
dirigent, el conseller delegat, senyor Piferrer, com per al darrer treballador que s’hagi 
incorporat en la cadena de professionals que formen el servei que es presta a la 
ciutadania. No hi ha res que permeti posar en dubte l’honorabilitat de la seva feina. 
I segona, que és més important encara, que la qualitat del servei pel que fa a la xarxa, 
pel que fa a la qualitat de l’aigua, pel que fa a la responsabilitat social de l’empresa –
vull recordar que és de les empreses que té una responsabilitat social, en termes de 
pobresa energètica, impecable– i pel que fa al preu que els gironins paguem per 
l’aigua, que és el més baix de les dotze principals ciutats catalanes i dels més baixos 
de Catalunya, està absolutament garantit. 
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Jo porto el darrer informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, del 2014, per tant, fa 
poques setmanes que està disponible, sobre els preus de l’aigua de tots els municipis 
de Catalunya. Jo els convido a entrar i comparar els preus que es paguen tant pel que 
fa al cost del subministrament com pel total del cicle de l’aigua, que és el preu final que 
acaba traslladant-se a la factura de la gent, i justificar sense cap tipus de dubte que a 
Girona paguem de les aigües més barates de Catalunya per un servei que dit des de 
la perspectiva de l’usuari i del consumidor i dit també des de la perspectiva del 
baròmetre, que és implacable, de la bústia d’avisos dels ciutadans, que és allà on es 
recullen les queixes, és un servei que genera satisfacció de l’usuari. 
Vol dir això que no hi ha marge per a la millora? No. Vol dir que hem de deixar de fer 
auditories de gestió? No. Vol dir que hem de deixar de parlar de tots aquells aspectes 
relacionats amb la gestió de l’aigua que ens preocupin? De cap de les maneres.  
Ara bé, jo els demano a tots plegats que en un tema que afecta la credibilitat d’un 
servei públic als gironins que allò que traslladem parteixi de la veracitat, del rigor, de la 
fonamentació documental i que no oblidi aquestes premisses que els acabo de 
traslladar sobre la bondat i la qualitat del servei que presten els seus professionals i 
l’empresa en el seu conjunt. 
Dit això, això és el que vaig dir que diria, em sembla que aclareix alguns aspectes que 
podien quedar confosos per si algú tenia la sensació, la sospita que l’empresa no 
havia fet front a algunes obligacions. Vaig demanar ja la setmana passada als serveis 
econòmics de la casa que m’emetessin un informe al respecte, i aquest informe 
acredita fefaentment que no hi ha hagut ni deixadesa de les exigències per part de 
l’Ajuntament, d’aquest o de l’anterior i dels anteriors, a exigir allò que el contracte amb 
relació a la companyia d’aigües pressuposava ni, naturalment, encara menys, 
deixadesa de les obligacions econòmiques per part de la companyia amb relació a 
l’Ajuntament de Girona. 
És veritat que el model s’ha canviat i és veritat que a nosaltres ens toca defensar les 
bondats de l’actual model, i ho hem fet. No ho hem fet ara, ho hem fet ja, si ho 
recorden vostès, en el debat de la pròrroga i del model de pròrroga a què havíem 
d’anar. I per tant, nosaltres tenim molt clares les condicions en què es va fer aquella 
pròrroga i el convenciment absolut que ha estat un molt bon contracte. Des d’aquest 
punt de vista, això ça va pas de soi, que es diu, si no, no ho hauríem portat en el 
plenari.  
I més enllà d’això, doncs, crec que poca cosa més es pot afegir. 
Ara sí que els voldria traslladar el que forma part de l’informe socioeconòmic d’aquest 
mes passat. Els he de dir que, en fi, en línia del que són els últims mesos, malgrat que 
l’atur augmenta lleugerament, la veritat és que el comportament de l’atur interanual és 
molt positiu, és molt esperançador. 
De fet, avui hem tancat el gener del 2015 amb 528 persones menys a l’atur de les que 
vam tancar el gener del 2014. Per tant, és una reducció de gairebé el 7 per cent. És 
una reducció que està en la línia de totes les reduccions que ens precedeixen, que fan 
que la corba clarament vagi minorant, i sumades amb la perspectiva dels semestres, 
dels trimestres anteriors fan que continuem pensant que aquesta consolidació és, 
efectivament, des del punt de vista macro, real. 
Només perquè vegin una dada que no teníem en el Ple passat, però que sí que la 
tenim ara, que és els treballadors afiliats a la Seguretat Social, que el 2014 es va 
tancar amb 61.558, que és més que el 2013 i és més que el 2012; per tant, més que 
els darrers tres anys. I que el nombre de contractes és clarament superior fins al 2007, 
des del 2007 que no es produïa una nombre de contractacions al mes de desembre 
tan alt com el que hem tingut aquest desembre passat. I, evidentment, el nombre de 
contractes de l’anual ja els  puc avançar que està per damunt del 2009 i lleugerament 
per sota del 2008. Per tant, en tots els anys que ens precedeixen, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, hi ha hagut menys contractació anual a la ciutat de Girona que el 2014. 
Per tant, sumant aquestes dues coses, sumant aquesta perspectiva i aquesta 
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tendència que ve de lluny, la veritat és que podem ser, amb totes les cauteles que 
calgui, moderadament optimistes per la possibilitat que en els propers mesos 
l’economia gironina, l’economia en general, però l’economia gironina en particular 
continuï en aquesta senda de, diguem-ne, recuperació. 
No hem abandonat la precarietat. Sabem, i a més a més els serveis socials en són 
testimoni, que al costat d’aquesta recuperació no hi ha una disminució equiparable de 
la precarietat i de les condicions que moltes famílies tenen, famílies fins i tot que tenen 
contractes laborals. D’això en som conscients. I per tant, al costat d’aquesta justa i 
legítima mirada optimista cap al futur, alhora hem de fer aquest crit d’alerta perquè les 
condicions per a moltes famílies no han millorat.                                 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
* Sentència  núm.  560,  de  30  de  desembre  de  2014,  del  Jutjat  Contenciós 

Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 575/08, interposat per la part recurrent contra l'acord adoptat 
pel Ple de la Corporació en sessió de 15 de gener de 2008, pel que es van 
estimar en part les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament el 
Projecte de Reparcel·lació de la UA Mas Gri, contra la desestimació presumpta 
dels recursos interposats contra el referit acord i contra la impugnació indirecta 
del Pla General i la delimitació de la Unitat d'Actuació Mas Gri. 

* Sentència núm. 11, de 12 de gener de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  que  estima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm.  
267/13, interposat  per  la  recurrent  contra  el  Decret  dictat  per  l'Alcaldia-
Presidència  en data  3  de  maig  de  2013,  pel  que  es  va  desestimar  el  
recurs  de  reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 18 d'abril de 
2013, desestimatori de la sol·licitud d'exempció de l'Impost sobre Béns 
Immobles (IBI) i de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (IIVTNU). 

* Sentència núm. 17, de 20 de gener de 2015, del Jutjat Social núm. 3 de Girona, 
que desestima la demanda de declaració de contingència formulada per la 
Mútua recurrent i confirma la resolució administrativa impugnada en que 
qualificava com accident de treball la contingència causant de la baixa. 

* Sentència núm. 10, de 20 de gener de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
306/14, interposat per la part recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en  data  5  de  juny  de  2014,  pel  que  es  va  desestimar el 
recurs de reposició interposat contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 4 de febrer 
de 2014, d'imposició d'una sanció per infracció de les Normes de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària per estacionar   destorbant la 
sortida d'un altre vehicle estacionat, a l'avinguda de St. Francesc  de  Girona.  
La  sentència  imposa  les costes del procés a la part recurrent per un import de 
100 €. 

* Sentència núm. 15, de 26 de gener de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
330/14, interposat per la recurrent  contra  el  Decret  dictat  per l'Alcaldia-
Presidència en data  20 de juny de 2014, pel que es va  denegar  la  llicència  
d'obres  per  a  la instal·lació de fusteria exterior. 

* Sentència núm. 34, de 29 de gener de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
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388/12, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 1 
d'agost de 2012,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  
interposat  contra  una liquidació de la taxa d'escombraries. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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: 
 
- Espai Cívic La Rosaleda: alta del servei, a partir del dia 8 d'octubre de 2014, amb 1,5 
hores de netejadora setmanal, a realitzar preferiblement els dimecres, i 1,5 hores al 
mes d'especialista, amb un import mensual de 123,47 i 11,5 mesos de servei. La 
valoració del servei des del dia 8 d'octubre de 2014 i fins el 30 de juny de 2015 (8 
mesos i 23 dies) seria de mil noranta-un euros amb trenta-dos cèntims  (1.091,32  €),  
dels  quals  901,92€  corresponen  a  la  base  imposable  i 189,40 € a l'IVA calculat al 
21%. (1.481,64 € anuals) (103,56 € el mes d'octubre). 
El cost corresponent al servei pel període 8 d'octubre a 31 de desembre de 2014 (2  
mesos  i  23  dies)  és  de  tres-cents  cinquanta  euros  amb  cinquanta  cèntims 
(350,50 €) dels quals 289,67 € corresponen a la base imposable i 60,83 € al tipus 
d'IVA (21%). 
Amb  càrrec  a  la  partida  2014  510  23000  22700  Neteja  equipaments  serveis 
socials  del  pressupost  municipal, o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2014. 
La resta de 740,82 (6 mesos) amb càrrec la partida de neteja serveis generals del 
pressupost de 2015. 
Atès que es tracta d'una partida prorrogable, condicionar l'efectivitat de la despesa a 
l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2015, en aplicació del 
previst a la base 30a del pressupost 2014, o acord de pròrroga del pressupost  
d'enguany  en  els  termes  previstos  a  l'article  169.6  del  Reial  Decret 2/2004 i base 
6a del pressupost. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, d'acord amb el previst a la base 29a del 
pressupost 2014, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
-  Local Social de l'AV de Palau-sacosta: alta  del  servei,  a  partir  del  dia  2  de 
desembre de 2014, amb 2 hores  de  netejadora  diürna  mensuals, a realitzar 
preferiblement els dimecres no festius, amb un import mensual de 32,79 € i 12 mesos 
de servei. La valoració del servei des del dia 2 de desembre i fins el 30 de juny de  
2015  (7 mesos)  és  de  dos-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-tres cèntims 
(229,53 €), dels quals 189,69€ corresponen a la base imposable i 39,84 € a l'IVA 
calculat al 21%. (393,48 € anuals). 
El cost corresponent al servei pel període d l'1 al 31 de desembre de 2014, que 
correspon  a  2  hores  de  netejadora  diürna,  amb  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 al 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 resta de 196,74 (6 mesos) amb càrrec a la partida de neteja serveis generals del 
pressupost de 2015. 
Atès que es tracta d'una partida  prorrogable,  condicionar  l'efectivitat  de  la despesa 
a l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2015, en aplicació del 
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previst a la base 30a del pressupost 2014, o acord de pròrroga del pressupost  
d'enguany  en  els  termes  previstos  a  l'article  169.6  del  Reial  Decret 2/2004 i base 
6a del pressupost. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, d'acord amb el previst a la base 29a del 
pressupost 2014, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
- Ascensors Federico Fellini: alta del servei, a partir del dia 1 de gener de 2015, amb 
0,5  hores de netejadora setmanal diürna, amb un import mensual de 33,26 €  i 12 
mesos de servei. La valoració del servei des del dia 1 de gener i fins el 30 de  juny  de  
2015  (6  mesos)  és  de  cent  noranta-nou  euros  amb  cinquanta-sis cèntims (199,56 
€), dels quals 164,93 € corresponen a la base imposable i 34,63 €  a  l'IVA  calculat  al  
21%.  (399,21  €  anuals).  Amb  càrrec  la  partida  de  neteja serveis generals del 
pressupost de 2015. 
Atès que es tracta d'una partida prorrogable, condicionar l'efectivitat de la despesa a 
l'aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2015, en aplicació del 
previst a la base 30a del pressupost 2014, o acord de pròrroga del pressupost  
d'enguany  en  els  termes  previstos  a  l'article  169.6  del  Reial  Decret 2/2004 i base 
6a del pressupost. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, d'acord amb el previst a la base 29a del 
pressupost 2014, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
- Aula de la Devesa: donar de baixa el servei de neteja de manteniment, a partir del dia 
1 de març de 2014, degut a l'ocupació del local per part de les entitats "Club de Botxes 
Girona" i "Club Petanca Girona". L'import a donar de baixa i que correspon  al  període  
de  1  de  març  de  2014  i  fins  el  30  de  juny  de  2015  (16 mesos)  és  de  dos-
cents setanta euros amb cinquanta-set cèntims (270,57  €), dels quals 223,61 € 
corresponen a la base imposable i 46,96 € a l'IVA calculat al 21%. (març - juny 2014 - 
67,60 €) (202,97 € anuals). 
Requerir a l'empresa "Eulen, S.A." perquè retorni la quantitat de cent dotze euros amb 
quaranta-cinc cèntims (112,45 €), dels quals 92,93 € corresponen a la base imposable 
i  19,52 € a l'IVA calculat al 21%, mitjançant l'abonament de la facturació dels mesos 
de març a setembre de 2014, que ja han estat pagades per la Intervenció Municipal, i 
que d'acord amb les dades obrants a l'expedient, l'empresa ha declarat que no ha 
realitzat el servei. 
Requerir, tanmateix a l'empresa esmentada perquè aboni l'import corresponent al 5%  
del  percentatge  de  qualitat  del  quadrimestre  març  -  juny  2014,  aprovat  per 
Decret de l'Alcaldia de data 7 d'agost de 2014 i que correspon a la quantitat de tres 
euros amb trenta-vuit cèntims (3,38 €), dels quals 2,79 € corresponen a la base 
imposable i 0,59 € a l'IVA calculat al 21%. 
 
- Espai Cívic La Rosaleda: aprovació d'una neteja extraordinària desprès de la 
inauguració, amb un total de 4 hores de netejadora diürna, per un import total de 
seixanta-cinc euros amb cinquanta-vuit cèntims (65,58 €), dels quals 54,20€ 
corresponen a la base imposable i 11,38€ a l'IVA calculat al 21%. Les 4 hores de 
netejadora   queden   compensades amb la bossa d'hores corresponents als 
quatrimestres juliol 2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 
2014 - juny 2014. 
 
- Pavelló de Santa Eugènia: aprovació de tasques extraordinàries de neteja, amb 1 
hora  de netejadora diürna els divendres, amb motiu de la utilització dels lavabos i la 
pista per  part  de  la  comunitat  musulmana  per  a  la  realització  d'un acte religiós 
de pregària els següents dies: 
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Juny 2014: 6, 13, 20 i 27 
Juliol 2014: 4, 11, 18 i 25 
Agost 2014: 1, 8, 15, 22 i 29 
Setembre 2014: 5, 12, 19 i 26 
Octubre 2014: 3, 10, 17, 24 i 31 
Novembre 2014: 7, 14, 21 i 28 
Desembre 2014: 5, 12, 19 i 26 
Total: 30 divendres (2 dels quals són festius: 15 d'agost i 26 de desembre) 
 
Gener 2015: 2, 9, 16, 23 i 30 
Febrer 2015: 6, 13, 20 i 27 
Març 2015: 6, 13, 20 i 27 
Abril 2015: 3, 10, 17 i 24 
Maig 2015: 1, 8, 15, 22 i 29 
Total: 22 divendres (2 dels quals són festius: 3 d'abril i 1 de maig) 
 
Amb un total de 52 hores, de les quals 48 són en dies laborables i 4 són festives. La  
valoració del servei per l'esmentat període és de vuit-cents vuitanta euros amb vuit  
cèntims (880,08 €), dels quals 727,34 € corresponen a la base imposable i 152,74 € a 
l'IVA calculat al 21%. 
Les 48 hores queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als 
quadrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 
2014 - juny 2014. 
Les 2 hores festives que corresponen al 15 d'agost i el 26 de desembre de 2014, amb  
un  import  de  cinquanta-un  euros  amb  cinquanta  cèntims  (51,50  €),  dels quals 
42,56 € corresponen a la base imposable i 8,94 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec 
a la partida 2014 501 34200 22700 Neteja equipaments esports del vigent  pressupost  
municipal,  o  a  les  partides  vinculades  als  serveis  de  neteja, segons la base 12a 
del pressupost 2014. 
Les 2 hores festives que corresponen al 3 d'abril i l' 1 de maig de 2015, amb un import 
de cinquanta-un euros amb cinquanta cèntims (51,50 €), dels quals 42,56 € 
corresponen a la base imposable i 8,94 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec la 
partida de neteja serveis generals del pressupost de 2015. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
-  Eleccions  a  les  escoles  Verd,  Vilaroja  i  escola  bressol  Pont:  aprovació  d'una 
neteja  extraordinària el dia 26 de maig de 2014 amb motiu de les eleccions europees, 
amb un total de 4,5 hores de netejadora diürna, per un import total de setanta-dos 
euros amb noranta cèntims (72,90 €), dels quals 60,25 € corresponen a la base 
imposable i 12,65 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 4,5 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 bressol El Tren: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 29 de setembre 
de 2014, amb motiu d'una inundació deguda a les fortes pluges, amb un  total  de  4,5  
hores  de  netejadora  diürna,  per  un  import  total  de  setanta-dos euros  amb  
noranta-sis  cèntims  (72,96  €),  dels  quals  60,30€   corresponen  a  la base  
imposable  i  12,66  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  4,5  hores  queden 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014, 
 
- Servei Municipal d'Educació (antiga agència Gòmez): aprovació d'una neteja 
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extraordinària  de  l'arxiu,  realitzada  el  dia  14  d'octubre  de  2014, ja  que  era  un 
espai que no s'havia utilitzat, amb un total de 1 hora de netejadora diürna, per un 
import  total  de setze euros amb  vint-i-un  cèntims  (16,21  €),  dels  quals  13,40€ 
corresponen a la base imposable i 2,81 € 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. 
 
-  Centre  Cívic  Onyar:  aprovació  d'una  neteja  extraordinària  el  dia  7  d'abril  de 
2014,  amb  motiu  d'un  dinar  popular  dins  de  la  Setmana  Cultural  del  Poble 
Gitano, amb un total de 1,5 hores de netejadora diürna, per un import total de vint-i-
quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims (24,58 €), dels quals 20,31 € corresponen a 
la base imposable i 4,27 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 1,5 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 Cívic Pla de Palau: aprovació d'una neteja extraordinària dels lavabos i 
entrada cada diumenge del 25 de gener al 29 de març de 2015, amb motiu del 
campionat d'escacs per equips, amb un total de 10 hores de netejadora festiva, per un  
import  total  de dos-cents  seixanta-dos  euros  amb  trenta-tres  cèntims (262,33 €), 
dels quals 216,80 € corresponen a la base imposable i 45,53 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la  partida  de neteja serveis generals del pressupost de 2015. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
-  Escola Carme Auguet: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 14 de novembre 
de 2014, amb motiu de les obres d'adequació de la cuina, amb un total de  2,5  hores 
de netejadora diürna, per un import total de quaranta  euros  amb cinquanta-quatre 
cèntims (40,54 €), dels quals 33,50 € corresponen a la base imposable i 7,04  € a l'IVA 
calculat al 21%. Aquestes 2,5 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 els mesos de setembre i  
octubre de 2014,  amb  motiu  dels  casaments  celebrats  aquests mesos, amb un 
total de 7 hores de netejadora diürna, per un import total de cent divuit euros amb 
quaranta-un cèntims (118,41  €), dels quals 97,86 € corresponen a la base imposable i 
20,55 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 7 hores queden compensades amb la bossa 
d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013,  novembre  2013  -  
febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
 
- Centre Cultural La Mercè: aprovació d'una neteja d'obres el dia 30 d'octubre de 2014,  
realitzades  per  a  l'adequació  d'espais  i  adaptació  a  les  necessitats  del servei, 
amb un total de 13,5 hores de netejadora diürna, per un import total de dos-cents vint-
i-vuit euros amb trenta-sis cèntims (228,36 €), dels quals 188,73€ corresponen a la 
base imposable i 39,63 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 13,5 hores queden 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 2014. 
 
- Centre Cultural La Mercè: aprovació d'una neteja extraordinària diumenge dia 14  de  
desembre  de  2014,  amb  motiu  de  la  Marató  de  TV3,  amb  un  total  de  3 hores  
de  netejadora  festiva,  per  un  import  total  de  vuitanta  euros  amb  setanta cèntims 
(80,70 €), dels quals 66,69 € corresponen a la base imposable i 14,01 € a l'IVA calculat 
al 21%. Amb càrrec a la partida 2014 124 33420 22700 Neteja EMHU. 
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- Edifici consistorial: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 5 de gener, amb motiu 
de la recepció de Reis, amb un total de 1,5 hores de netejadora festiva, per un import 
total de quaranta euros amb trenta-cinc cèntims (40,35 €), dels quals 33,35 € 
corresponen a la base imposable i 7,00 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
partida 2014 414 92000 22700 del pressupost municipal. 
 
Segon.- Modificar el decret de l'Alcaldia de data 26 de novembre de 2014 en el seu 
primer paràgraf, referent a les neteges a la zona esportiva de la Devesa, ja que tot i 
que estaven previstes 92 hores el mes de juny, finalment la prestació efectiva va ser 
de 90 hores el mes de juny, i per tant en comptes de descomptar 492  hores  de  la  
bossa  d'hores,  per  tant  només  es  poden  descomptar  490.  El redactat quedaria 
com segueix: 
"- Les 490 hores (425 de dies laborables i 65 de dissabtes) queden compensades amb 
la bossa d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014 i març 2014 - juny 2014." 
 
Tercer.- Modificar el decret de l'Alcaldia de data 26 de novembre de 2014 en el seu  
desè  paràgraf,  referent  a  la  neteja  extraordinària  el  dia  2  de  novembre  al 
pavelló de Fontajau, ja que les 27 hores de netejadora són festives i no es poden 
descomptar de la bossa d'hores, i per tant la quantitat a consignar a la partida serien 
832,43 € i no 137,21 €. El redactat quedaria com segueix: 
"- Pavelló de Fontajau: aprovació d'una neteja extraordinària el dia 2 de novembre de 
2014, amb motiu de la celebració del trial indoor "Ciutat de Girona", amb un total de 27 
hores de netejadora festiva i 5 hores d'especialista, per un import total de vuit-cents 
trenta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (832,43 €), dels quals 687,96 € 
corresponen a la base imposable i 144,47 € a l'IVA calculat al  21%.  Amb  càrrec  a  la  
partida  2014  501  34200  22700  Neteja  equipaments esports del  pressupost  
municipal,  o  a  les  partides  vinculades als  serveis  de neteja, segons la base 12a 
del pressupost 2014." 
 
Quart.- Establir que de les 2.562,48 hores disponibles corresponents als quadrimestres  
juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014  i  març 2014 - juny 
2014, un cop s'han rectificat les 29 hores que especifiquen els punts segon i tercer,  
quedarien per 2.591,48. D'aquestes han quedat compensades 88,5 hores, quedant  
encara una bossa d'hores de 2.502,98  hores, amb el següent detall: 
 
- 2 hores del local social AV Palau-sacosta. 
- 4 hores de l'Espai Cívic La Rosaleda. 
- 48 hores del pavelló de Santa Eugènia. 
- 4,5 hores de les escoles Verd, Vilaroja i escola bressol Pont 
- 4,5 hores de l'escola bressol El Tren 
- 1 hora del Servei Municipal d'Educació (antiga agència Gómez) 
- 1,5 hores del Centre Cívic Onyar 
- 2,5 hores de l'escola Carme Auguet 
- 7 hores de l'edifici consistorial 
- 13,5 hores del Centre Cultural La Mercè 
Cinquè.- Ampliar la garantia definitiva per un import de 85,59 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs. Amb el següent detall: 
- Alta del servei de l'Espai Cívic La Rosaleda: 1.224,50 € anuals, IVA exclòs (5% = 
61,22 €) 
- Alta del servei del Local Social de l'AV de Palau-sacosta: 325,19 € anuals, IVA exclòs 
(5% = 16,26 €). 
- Alta del servei de l'ascensor Federico Fellini: 329,93 € anuals, IVA exclòs (5% = 
16,50 €). 
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- Baixa del servei de l'Aula de la Devesa: - 167,74 € anuals (5% = - 8,39 €). 
 
Sisè.-  Requerir  a  l'adjudicatària  per  tal  que  dins  el  termini  de  10  dies  hàbils,  a 
comptar de la recepció de la notificació, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar la 
modificació del contracte. 
 
Setè.- Del present decret se’n donarà compte a la propera sessió plenària que se 
celebri. 
 
S'adopta el present acord en consideració als informes emesos pels serveis de 
Serveis Socials, de dates 19 de setembre, 18 de novembre i 3 i 4 de desembre de 
2014, el servei de Patrimoni, de data 27 de novembre de 2014, els serveis d'Esports, 
de data 21 d'agost de 2014, traslladat en data 28 d'octubre de 2014, els serveis 
d'Educació, de data 12 i 19 de novembre, 1 2 de desembre de 2014, el  gerent-cap  de  
l'Alcaldia, de  data 1 de desembre de 2014, els Serveis de Cultura, de data 23 
d'octubre i 5 de desembre de 2014, els Serveis Administratius i Registre,  de  data  10  
de  desembre  de  2014, i els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 17 
i 29 d'octubre, 12, 14, 21 i 28 de novembre i 9, 18, 19 i 29 de desembre de 2014, i que, 
alhora, mereixen la seva aprovació. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui explica, la secretària ens acaba de comentar que els tres 
últims decrets que figuren en la llista de donar compte passen a l’apartat de 
convalidacions. Per tant, a partir del segon decret que forma part dels decrets a donar 
compte, considerin que són convalidacions. 
Sobre els decrets a donar compte en el Ple hi ha alguna qüestió? Sr. Olòriz, té la 
paraula. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Joan Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui 
exposa, ens arriba un cop més una modificació del contracte amb l’empresa Eulen. 
Això m’ha fet reflexionar i no parlaré de l’empresa Eulen, però sí d’un fet que penso 
que és simptomàtic i que hem d’aprendre: mirin, cent quinze dies de vaga han tingut 
treballadors d’una empresa d’una concessió, A. J. Ruz, per defensar uns drets laborals 
que els tribunals els han donat la raó. Jo penso que és una lliçó terrible, és una lliçó 
dura de vegades de les administracions que no veuen, no fan el seguiment, no es 
preocupen que tant important és el servei com les relacions laborals que hi han darrere 
aquest. 
Molts contractes parlen de rescatar una concessió quan es vulneren els drets laborals 
d’una manera greu i molt greu. Mirin, els tribunals han dit que s’havia vulnerat de forma 
greu i molt greu aquest tipus de situació. 
Jo no podia estar sense dir-ho en una institució que afortunadament no es troba en 
aquestes circumstàncies, però que formen part del Gironès, en el qual hi han hagut 
contractes d’ajuntaments del Gironès i del Consell Comarcal amb aquesta empresa. 
És un avís per a navegants. Espero, n’estic segur, que no podem perdre el sentit i la 
proporció que no hi ha una bona feina tant feta per treballadors nostres com per 
persones subrogades, com per empreses, si les relacions laborals no són dignes. 
Res més que això i gràcies per la paraula. 
 
El senyor alcalde dóna la paraula al senyor Jordi Navarro i li demana disculpes per no 
haver-lo vist. 
 
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, 
també ens volíem pronunciar sobre aquest decret. Totes aquestes modificacions, 
sempre que hi ha una modificació de fet preguntem el mateix, i voldríem saber si 
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aquestes modificacions suposen precarietat per al conjunt de treballadors que són, 
doncs, objecte d’aquestes modificacions. 
Dit això, aprofito el torn de paraula per fer una petita referència a la intervenció que ha 
fet vostè, senyor alcalde, amb referència a tot el tema de l’aigua i la gestió de l’aigua. 
Simplement, per part del Grup Municipal de la CUP volíem reiterar que nosaltres 
pensem que fer un favor a la transparència és fer un favor a la ciutadania i, en aquest 
sentit, considerem que és molt important que la comissió de control sobre l’auditoria i 
l’empresa d’aigües en general continuï fent la seva feina. I nosaltres pensem també 
que per tal d’evitar malentesos i males interpretacions, es vagin publicant les diverses 
actes que surtin de cada sessió. 
Simplement això. Gràcies. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui exposa, amb relació al tema d’Eulen, només dir-los que 
vostès sovint quan hem portat modificacions del contracte d’Eulen, han intentat dir: 
«com és que estem afegint més hores…» Els hem explicat que sempre solia ser a 
causa que incorporàvem equipaments nous, que no hi eren al contracte inicial i que, 
evidentment, si els posàvem en marxa havíem de necessàriament ampliar el contracte. 
Però en aquest cas em complau avançar-los que una de les raons per les quals hi ha 
aquesta modificació és perquè s’atén finalment una demanda llargament desitjada per 
molts veïns, i és tot el tema de la neteja de l’ascensor de la plaça Federico Fellini, que 
vostès saben, bé, és un cas històric. Finalment, crec que podem dir que podrem 
atendre això. Per tant, és una bona notícia. 
I que, de fet, la regidora –vostès ho saben per anteriors respostes que ha anat donant– 
ha anat sempre vetllant i continuarà vetllant perquè no hi hagi cap retrocés en les 
condicions laborals dels treballadors d’Eulen. I saben vostès que som especialment 
sensibles a això. 
Els hi agraeixo la intervenció.  
 
4. CONVALIDACIONS  
 
Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 relatiu a l'aplanament en el 
procediment del recurs ordinari 256/2011 de la Secció Primera de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Primer.- APLANAR-NOS en el procediment del recurs ordinari 256/2011 de la Secció  
Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i sol·licitar l'arxiu de les actuacions. 
 
Segon.- La present resolució haurà de ser ratificada pel Ple de l'Ajuntament en la 
propera sessió que se celebri, d'acord amb el que preveu l'article 110 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de bases de règim local. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que tingui efectes 
en el recurs ordinari número 256/2011. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 relatiu a l'aplanament en el 
recurs  contenciós  administratiu  264/2011  de  la  Secció  Primera  de  la  Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Primer.- APLANAR-NOS en el procediment  del  recurs ordinari 264/2011 de la Secció  
Primera  de  la  Sala  Contenciosa  Administrativa del Tribunal  Superior  de Justícia de 
Catalunya i sol·licitar l'arxiu de les actuacions. 
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Segon.- La present resolució haurà de ser ratificada pel Ple de l'Ajuntament en la 
propera sessió que se celebri, d'acord amb el que preveu l'article 110 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de bases de règim local. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que tingui efectes 
en el recurs ordinari número 264/2011. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2015 relatiu a l'aplanament recurs 
ordinari 324/2011 de la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Primer.- APLANAR-NOS en el procediment del recurs ordinari 324/2011 de la Secció  
Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i sol·licitar l'arxiu de les actuacions. 
 
Segon.- La present resolució haurà de ser ratificada pel Ple de l'Ajuntament en la 
propera sessió que se celebri, d'acord amb el que preveu l'article 110 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, de bases de règim local. 
 
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que tingui efectes 
en el recurs ordinari número 324/2011. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 23 de desembre de 2014 relatiu a acceptació de la 
subvenció atorgada pel projecte NATUR'ACC. 
 
Primer.- ACCEPTAR la subvenció per a l'execució del projecte NATUR'ACC. Creació 
d'una  oferta  turística  de  natura,  sostenible  i  accessible  a  l'eix  transfronterer 
Girona-Perpinyà  en  el  marc  de  la  3a  convocatòria  de  projectes  del  programa 
POCTEFA 2007-2013. 
 
Segon.- L'import total del projecte ascendeix a un total de  664.257,05 €  dels  quals 
242.857,05 €  correspondrien  a  la  part  a  executar  per  part  de  l'Ajuntament  de 
Girona.  D'aquest  import, 157.857,08 € correspondrien a la subvenció FEDER i 
84.999,97 € al co-finançament a aportar per l'Ajuntament de Girona. El repartiment 
anual s'estableix segons quadre adjunt: 
 
                                             2013-2014            2015                    TOTAL 

TOTAL projecte 46.250,00 196.607,05 242.857,05 
65 % FEDER 30.062,50 127.794,58 157.857,08 
35 % Ajuntament 16.187,50 68.812,47 84.999,97 

 
Tercer.- L'import a cofinançar per part de l'Ajuntament de Girona ascendeix a un total 
de  84.999,97 €, dels quals 64.999,97 € s'aportaran en concepte  de recursos humans 
interns i 20.000€ a consignar a les partides de turisme de 2014 i 2015. 
 
Quart.- Habilitar la partida per al projecte de cooperació transfronterera NATUR’ACC, 
així com també la partida de personal del projecte de cooperació transfronterera 
NATUR'ACC. 
 
Cinquè.- Transferir 15.000 € de la partida Promoció Turística 2014 320 43200 22614 a 
la partida de nova creació. 
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Sisè.- Generar crèdit per majors ingressos per l'aportació del FEDER 2013-2014 per 
l'import de 30.062.50 € a la partida de nova creació. 
 
Setè.- Convalidar aquest acord al Ple Municipal. 
 
Declaració obres d’especial interés o utilitat municipal. 
 
DECLARAR, d'acord amb l'article 103.2.a del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals, als efectes de l'Impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, que les esmentades obres són   d'especial 
interès o utilitat municipal, segons el previst en la pròpia ordenança fiscal. 
 
Intervé el senyor alcalde qui pregunta si hi ha alguna qüestió pel que fa a les 
convalidacions. Senyora Paneque, té la paraula.  
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui exposa, molt breument, sobre el decret d’alcaldia de 23 de desembre relatiu a 
l’acceptació de la subvenció atorgada per a NATUR’ACC, simplement un parell de 
dubtes: veig que es consignen vint mil euros de promoció turística al projecte, quinze 
mil veig que són d’una partida del 2014, i el dubte és si els cinc mil restants van a 
càrrec d’alguna partida del 2015. 
I el segon dubte és si en aquest projecte s’hi pot incloure algun dels itineraris de 
boscos urbans que havíem plantejat quan estàvem en la discussió dels pressupostos. 
 
Intervé el senyor alcalde qui dóna la paraula al senyor Joaquim Bonaventura i li 
demana disculpes per no haver-lo vist. 

Fa ús de la paraula el senyor Joaquim Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, en 
nom dels regidors no adscrits que representa, amb relació a aquest punt de 
l’acceptació de la subvenció, cap problema, però sí que ens agradaria que poguéssim 
tenir informació, diguem-ne, del concret, a què dedicarem aquests diners, quines seran 
les actuacions. 
Vull dir, potser no és una qüestió ben bé de la convalidació, perquè el que fem aquí se 
suposa que és acceptar la subvenció, però, ja que hi som, si ens podeu informar del 
contingut i de quina és la part que farem, si això ens ho gastarem, amb què, a on i en 
què millorarem. 
I l’altre qüestió és: hi ha una part de tècnics que sembla que es dedicarà a la part 
turística i ens agradaria saber quina activitat desenvoluparà aquest personal en la 
qüestió de turisme accessible. 
 
Intervé el senyor alcalde qui demana a la senyora Coralí Cunyat si pot ampliar i aclarir 
la informació que demanaven la senyora Paneque i el senyor Bonaventura. 
 
Intervé la senyora Coralí Cunyat, regidora delegada de Turisme i Comerç, qui exposa, 
respecte a les preguntes de la senyora Paneque, nosaltres varem fer la presentació 
del projecte al llarg de l’any 2014, per tant, la previsió de les partides s’ha anat 
distribuint al llarg del 14 i el 15. 
No ens van informar de l’aprovació definitiva fins a final d’any, per això ho portem el 
2015, però ja hi havia les reserves. I per tant, ve d’una proposta del 2014 que 
arrosseguem el 2015. 
Respecte al projecte, en tot cas, òbviament, els el farem arribar. En principi, és un 
projecte que s’ha treballat des d’Urbanisme. Efectivament, el projecte de moment el 
que pretén és habilitar tota una zona de Fontajau i tot el que són les ribes del riu, però 
veurem si es pot incorporar algun dels projectes d’aquests nous. Que, efectivament, 
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nosaltres varem presentar el projecte ara fa un any, per tant, haurem de veure què es 
pot modificar. 
De fet, podríem dir que la idea és un cop finalitzat el projecte RES’PIR, que tots saben 
que és un projecte que ve de fa uns anys, reconvertir una mica aquest projecte de 
turisme actiu i de turisme de natura. I per tant, el tècnic que continuarà fent aquesta 
feina és la tècnica que ja va portar tot el projecte RES’PIR, i és aquesta tècnica la que 
ha de fer tot el projecte, des de la planificació d’accions de màrqueting a tot el tema de 
guies i de formació, i, evidentment, després en col·laboració amb Urbanisme la 
intervenció física, en aquest cas, a l’espai de Fontajau. Tot i que mirarem si es pot 
incorporar. 
Els farem arribar el projecte perquè el vegin i després, en tot cas, mirarem si les seves 
esmenes es poden proposar com a canvis en el projecte aprovat. Gràcies. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmeses les convalidacions a votació s’aproven per 
unanimitat. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
5. Adscripció del Consorci Localret a l'Ajuntament de Barcelona i modificació 
dels seus estatuts. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Local Localret del que 
l'Ajuntament de Girona en forma part com a ens associat. 
Vist que l'Assemblea General del Consorci Localret, en sessió de 27 de novembre de 
2014 va adoptar entre altres, els acords següents: 
"Primer. Aprovar inicialment, i en el cas  que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions,  definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d'acord  
amb  la  següent  redacció  (conforme  al  text  refós  que  s'adjunta  com  a annex): 
 
Estatuts del Consorci Localret 
 
Article 2. 
L'article 2 incorpora un últim apartat: 
"El Consorci Localret està adscrit a l'Ajuntament de Barcelona" 
 
Article 7 
L'article 7 incorpora un tercer apartat: 
7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats."  
 
Article 23 
L'article 23 queda redactat de la següent manera: 
El director general serà nomenat pel Consell d'Administració a proposta del president i 
tindrà la condició de personal laboral d'alta direcció. 
 
Article 25 
L'article 25 queda redactat de la següent manera: 
Personal 
25.1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit  per administracions participants.  Aquest personal s'integrarà en  la  
plantilla  del  Consorci,  romanent  el  personal  funcionari  en  la  situació 
administrativa   que correspongui en la seva administració d'origen, i el personal 
laboral   mitjançant   el   mecanisme de la successió d'empresa o la que correspongui 
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d'acord amb la legislació laboral vigent. 
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat 
a  31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de 
la normativa local i pressupostària. 
25.2. El Consorci no pot tenir personal eventual 
25.3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la  
legislació laboral, segons s'escaigui, i les demés  normes  convencionalment 
aplicables. 
 
Article 26 
L'article 26 queda redactat de la següent manera:  
Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció 
26.2. La Secretaria és exercida per la secretaria general de l'Ajuntament de Barcelona  
o  pel  personal  funcionari  municipal  en  què  delegui  i  al  qual  s'hagi exigit per 
ingressar-hi titulació superior en dret. 
26.3. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica- 
financera i pressupostària, correspondrà a la Intervenció General de l'Ajuntament de 
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d'aquest i que 
l'exercirà d'acord a la normativa que regeix a l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Article 29 
L'article 29 queda redactat de la següent manera:  
Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa  
vigent  per  als  ens  locals  en  matèria  pressupostària  i  de  gestió  dels seus  
recursos  econòmics i a la normativa que sobre la mateixa estableixi l'Ajuntament de 
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s'inclou en el compte general de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
29.2. El Consorci es sotmet als terminis d'aprovació de comptes, d'aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d'informació comptable i financera, al calendari  
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d'aplicació. 
29.3. Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 
fa,  entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en   
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l'Administració del Consorci i de  
totes les entitats dependents d'aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica,  de la que se'n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al  control i fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes 
establerts als articles 213 a 222  de  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  
pel  qual  s'aprova  el  text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
29.4. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió  econòmico- 
financera  i  pressupostària,  en  la  seva  triple  acceptació  de  funció  interventora, 
funció de control financer i funció de control d'eficàcia, correspondrà a un òrgan 
administratiu, amb la denominació d'Intervenció general. 
29.5. Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de al Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Article 29 bis. 
S'incorpora un article 29 bis 
Autoritzacions 
Sens perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l'autorització prèvia de l'Ajuntament de 
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Barcelona per: 
a)  La  creació  o  participació  en  societats,  fundacions,  associacions  o  qualsevol 
altra persona jurídica d'àmbit nacional o estranger. 
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals. 
 
Article 32 
L'article 32 queda redactat de la següent manera:  
Separació del Consorci 
32.1. Els membres del consorci podran separar-se d'aquest en qualsevol moment. El  
dret de separació haurà d'exercir-se mitjançant escrit notificat a l'Assemblea General 
del Consorci 
32.2.  L'efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l'administració que 
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi 
la liquidació de les seves obligacions pendents. 
32.3. Si l'Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d'acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s'adscriu en 
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL. 
 
Article 33 
L'article 33 queda redactat de la següent manera: 
Dissolució del Consorci 
33.1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
a) Acord unànime de tots els membre que l'integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats. 
d) Per transformació del Consorci  en  una  altra  entitat  per  acord  de  la  majoria 
absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3. L'Assemblea General amb l'acord de dissolució nomenarà un liquidador. A 
manca d'acord, exercirà com a liquidador el Consell d'Administració del Consorci. 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació  anual  i  
el  número  d'anys  que  efectivament  hagi  estat  integrat  com  a membre de ple dret 
en el Consorci. 
33.5. Mitjançant l'acord de dissolució s'establirà la forma i condicions en què tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests   
Estatuts, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l'acord inicial de modificació dels 
estatuts  i  donar-los  un  termini  d'un  més  comptador  des  de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb 
el benentès  que si no se'n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l'acord 
un cop transcorregut l'esmentat termini. 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l'acord esmentat al tràmit  d'informació pública de 
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de  Catalunya,  
d'acord amb el  termini establert a l'article 160.1, en relació a l'article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats dels ens  
locals, a efectes d'efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents." 
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Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s'ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització del 
Sector Públic i d'altres mesures de reforma administrativa. 
Atès que l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l'acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
Atès que l'article 313.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu  que  els  acords  per  aprovar  i  modificar  els  estatuts  del  Consorci  s'han 
d'adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la Corporació. 
Atès que l'acord d'aprovació de la modificació dels estatuts proposada s'ha sotmès  
per  part  del  Consorci  Localret  a  informació  pública, de forma  conjunta, pel termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
6770 de 15 de desembre de 2014. 
 
Per  tot  això  la  Comissió  Informativa  de  l'Alcaldia,  sotmet  a  la  consideració  de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l'Assemblea General d'aquest Consorci en sessió plenària de 
27 de novembre  de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
Ningú demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
6.  Modificació de l'article 14 dels Estatuts rectors del Consorci de les Gavarres. 
 
El Ple de la Corporació de data 10 de novembre de 2014, va aprovar inicialment la 
modificació dels articles 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 i 23 dels Estatuts del Consorci 
de les Gavarres, en aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l'administració local i de la Llei 15/2014, de 16 de setembre de  
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, així com  
l'actualització a la resta de normativa vigent i a les necessitats pròpies d'organització i 
funcionament de l'entitat. 
En el mateix acord es va acordar sotmetre l'expedient a informació pública, 
encarregant  al Consorci de les Gavarres la seva realització en nom de l'Ajuntament de 
Girona dels tràmits d'informació pública de l'acord de modificació dels estatuts i la seva 
publicació  una  vegada  aprovats  definitivament  amb  la finalitat  de  centralitzar  el  
procediment  habilitant i facultant expressament al Consorci per als tràmits necessaris 
per la seva execució. 
Atès que la Generalitat de Catalunya requereix que a part dels articles modificats dels 
Estatuts reguladors,  cal també la modificació de l'article 14 dels mateixos, el Consell 
Plenari del Consorci de les Gavarres de data 16 de desembre de 2014, va prendre 
l'acord de modificar també aquest article, donar-ne trasllat de l'acord i proposta de   
modificació a les entitats consorciades  amb la finalitat que procedeixin a la seva 
aprovació. 
 
Per  tot  això  la  Comissió  Informativa  de  l'Alcaldia  sotmet  a  la  consideració  de 
l'Ajuntament en el Ple el següent acord: 
 
Primer.- APROVAR inicialment també la modificació de l'article 14 dels Estatuts del 
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Consorci de les Gavarres amb la següent redacció: 
 
"Article 14. 
Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s'adopten per majoria simple  
mitjançant  un  sistema  de  vot  ponderat,  en  el  qual  els  representants  de 
cadascun   dels   membres   del   Consorci   tenen   un   nombre   de   vots   igual   al 
percentatge  que  representa  l'aportació  del  respectiu  membre  al  pressupost  de 
l'exercici en curs. Les aportacions són, amb caràcter general, dineràries. Poden 
realitzar-se  aportacions  no  dineràries  si  així  s'acorda  per  majoria  absoluta  del 
Consell Plenari, i s'acompanyi la corresponent valoració econòmica. 
Cada membre consorciat disposarà d'un mínim de l'1% de vots, amb independència de 
quina sigui la seva aportació econòmica." 
 
Segon.- Sotmetre la proposta de modificació dels Estatuts a informació pública pel 
termini de trenta dies, encarregant al Consorci de les Gavarres la realització, en nom 
de l'Ajuntament de Girona, dels tràmits d'informació pública de l'acord de modificació 
dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb la finalitat 
de centralitzar el procediment habilitant i facultant expressament al Consorci per a la   
signatura dels documents que siguin necessaris. 
 
Tercer.- En el supòsit que durant el termini d'informació pública no es presentin 
al·legacions i/o reclamacions l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l'Alcaldia- Presidència  
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució del present 
acord. 
 
Ningú demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-dos vots a 
favor dels grups municipals de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i els regidors no adscrits 
senyor Carles Bonaventura Cabanes, senyora Glòria Plana Yanes, senyora Pia Bosch 
i Codolà, senyor Xavier Amores Bravo, senyor Àngel Quintana Morraja, senyora 
Amèlia Barbero Rivera i senyor Joaquim Bonaventura Ayats, i un vot en contra del 
grup municipal de la CUP. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I GESTIÓ MUNICIPAL 
 
7. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació dels serveis de manteniment i 
neteja  dels  rius  i  rieres,  espais  verds  periurbans,  itineraris  de  natura,  el 
sector  de  les  Hortes  de  Santa  Eugènia  i  varis  sectors  de  parcs,  jardins  i 
arbrat viari de Girona. 
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres,  
espais  verds  periurbans,  itineraris  de  natura,  el  sector de les Hortes de Santa 
Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, en data 29 de gener 
de 2015, la cap de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana, va emetre informe proposant 
l'inici del  corresponent  expedient de contractació administrativa. 
El  contracte  administratiu  es  tipifica  com  a  contracte  de  serveis,  d'acord  amb 
l'article 10, categoria 1 de l'Annex II  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP). 
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars reguladores de 
la contractació. 
Tenint en compte que el pressupost de licitació ascendeix a la quantitat  de 586.368,49 
€ i el Valor Estimat del contracte ascendeix a la quantitat 2.580.021,36 €, el present  
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contracte estarà subjecte a regulació harmonitzada i s'adjudicarà pel procediment 
obert, atenent a varis criteris d'adjudicació, en virtut dels articles 16, 138.2, 150, 157 i 
següents del TRLCSP. 
La tramitació de l'expedient de contractació serà ordinària. 
Als efectes de la licitació, l'objecte del contracte es divideix en els següents lots: 
 
LOT 1: Rius i rieres de les zones urbanes de Girona. 
LOT 2: Hortes de Santa Eugènia. LOT 3: Boscos municipals. 
LOT 4: Itineraris en entorn natural. 
LOT 5: Sector Esquerra del Ter - Sant Ponç - Pont Major - Montjuïc - Sant Daniel 
(Sector Nord). 
LOT 6: Sector Est - Vista Alegre. 
 
De conformitat amb la disposició addicional cinquena del TRLCSP, es reserva el 
contracte a Centres Especials de Treball. 
Vist el previst a l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim jurídic i de 
procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, que regulen la delegació 
de competències, determinant que els òrgans de les Administracions Públiques podran 
delegar l'exercici de els competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la 
mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament dependents, o en els 
organismes i entitats públiques que depenguin d'aquesta o estiguin vinculades a la 
mateixa. 
 
Atès l'exposat, la tinenta d'alcalde d'Hisenda i Gestió Municipal sotmet a la 
consideració del Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR, de conformitat amb l'article 109 del TRLCSP, l'expedient de 
contractació administrativa dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, 
espais  verds  periurbans,  itineraris  de  natura,  el  sector  de  les  Hortes  de  Santa 
Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres 
especials de treball. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de contractació administrativa dels esmentats serveis, 
amb un import de licitació màxim de cinc-cents vuitanta-sis mil tres-cents seixanta-vuit 
euros amb quaranta-nou cèntims (586.368,49€), IVA exclòs. 
D'aquest import correspon a cada lot: 
LOT 1: cent dinou mil setanta-nou euros amb cinquanta-nou cèntims (119.079,59 €) 
LOT 2: quaranta-set mil cinc-cents vuitanta-un euros amb noranta-sis cèntims 
(47.581,96 €) 
LOT 3: cent trenta-vuit mil nou-cents vint-i-sis euros amb quaranta-dos cèntims 
(138.926,42 €) 
LOT 4: trenta-un mil trenta-cinc euros amb trenta cèntims (31.035,30 €) 
LOT 5: dos-cents setze mil quatre-cents trenta-dos euros amb nou cèntims 
(216.432,09 €) 
LOT 6: trenta-tres mil tres-cents tretze euros amb tretze cèntims (33.313,13€) 
Els licitadors podran optar a la totalitat dels LOTS o algun d'ells i l'Ajuntament 
adjudicarà el servei de forma individualitza. 
La durada del contracte s'estableix en 2 anys, a comptar del dia següent a la seva 
formalització i es podrà prorrogar, d'any en any, per dues anualitats més, per acord   
de  les  parts manifestat de forma expressa abans de la seva finalització. 
 
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació, els quals reuneixen els 
requisits  exigits  als  articles 115 i 116  del  TRLCSP  i  67  i  68  del  Reglament 
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General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
Quart.- Aprovar la  despesa  a  càrrec  a  la  consignació  obrant  a  les  partides 2015 
202 17100 21005 i 2015 202 17100 21000 del Pressupost municipal. 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, d'acord amb el previst a la base 29a del 
pressupost 2014, la seva autorització o realització se subordina al crèdit que per a 
cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
 
Cinquè.- Convocar licitació per adjudicar els serveis de manteniment i neteja dels  rius  
i  rieres,  espais  verds  periurbans,  itineraris  de  natura,  el  sector  de  les Hortes de 
Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona a realitzar per 
centres especials de treball, i procedir a la seva publicació en el DOUE,  BOE,  DOGC,  
BOP  i  Perfil  del  Contractant,  amb  caràcter  urgent,  de conformitat amb l'article  
142.1 i 142.4 del TRLCSP. 
 
Sisè.- Delegar a l'Alcaldia-Presidència, tan àmpliament com ho permeti la legislació 
vigent, la facultat per requerir la documentació prevista a l'article 151.2 del  TRLCSP al 
licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, així com les  
prerrogatives d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que n'ofereixi el seu 
compliment, modificar-lo, acordar les seves possibles pròrrogues i la corresponent 
liquidació. 
 
Setè.- Procedir a la publicació de l'acord de la delegació en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
Presenta la proposta la senyora M. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i Gestió 
Municipal, qui exposa, amb la present licitació el que es pretén és, en primer lloc, 
donar un compliment a la reserva de determinats contractes de centres especials de 
treball, tal com està contemplat en el protocol de la contractació responsable que 
varem aprovar en aquest Ple el dia 13 d’octubre, així també com aplicar criteris de 
caràcter social, «primant» d’alguna manera la reinserció de les persones en risc 
d’exclusió social i, concretament, les discapacitades, al costat dels mateixos treball de 
manteniment i jardineria que pretén aquest Ajuntament licitar. 
El contracte es divideix en sis lots. És un contracte de durada de dos anys 
prorrogables dos anys més, dos anys més un més un. L’import és de 586.368,48 euros 
més IVA.  
Està dividit en sis lots, com he dit: el primer lot és el dels rius i rieres de les zones 
urbanes de Girona, que aquest lot l’import és de 119.079,59 euros sense IVA. 
El lot 2 és a les hortes de Santa Eugènia, de 47.581,96 euros. 
Els boscos municipals, el lot 3. L’import és de 138.926,42 euros. 
El lot número 4, que són els itineraris a entorn natural, que és de 31.000 euros. 
I el lot 5 és el sector esquerre del Ter: Sant Ponç, Pont major, Montjuïc i Sant Daniel, 
que és el sector nord. L’import del lot és 216.432,09 euros. 
I el lot número 6 és el sector est, de Vista Alegre. L’import és de 33.313,13 euros. 
Quant als criteris de valoració, s’han introduït en aquest plec els continguts a l’article 9 
del protocol de contractació responsable aprovat per l’acord de ple del passat 13 
d’octubre. Moltes gràcies. 
 
Obert debat, intervé la senyora Pia Bosch, regidora no adscrita, en nom dels regidors 
no adscrits que representa, qui exposa, per part del nostre grup, vostès saben que 
quan es va debatre el plec de condicions que s’havia d’utilitzar per fer la licitació de 
l’adjudicació del servei d’estacionament en horari limitat, varem parlar a bastament de 
la necessitat que aquest Ajuntament tingués en compte els criteris d’altres 
administracions, en concret, els varem parlar de la Generalitat i d’altres ajuntaments. I 
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pel que fa la Generalitat, la guia que va publicar el 2010 per a la inclusió de clàusules 
contractuals de caràcter social, que després també va guiar la feina de l’Ajuntament de 
Barcelona per aprovar el seu document de bases per a la contractació pública 
responsable, amb criteris socials i ambientals. I que estableixen tota una sèrie de línies 
en les quals ens sembla que aquest Ajuntament ha de treballar. 
Per part nostra, en aquell moment ens va semblar que en el cas d’aquell contracte i 
d’aquell plec de condicions no estaven fent prou bé, diguem-ne, contemplar aquestes 
guies i aquestes normes i aquestes recomanacions i hi varem votar en contra. 
Després, es va prendre l’acord de fer aquesta comissió i per part nostra hi hem 
treballat amb ganes i col·laborat amb la resta de grups. I crec que ens podem felicitar 
perquè el plec de condicions que ve avui ja té d’una manera molt clara presents totes 
aquestes recomanacions, que el que fan és harmonitzar, per una part, un rigorós 
compliment de la legalitat vigent i al mateix temps una voluntat que aquest Ajuntament 
quan va ser pioner en l’establiment de clàusules socials en la contractació d’obres en 
el seu moment i després en altres accions que s’han fet en aquest sentit, doncs, 
intentar que aquells recursos públics que s’utilitzen en la contractació d’obres o de 
serveis serveixin també al mateix temps per propiciar la lluita contra l’exclusió social, la 
prevenció de situacions d’exclusió. 
I avui aquest plec de condicions que ens porten a aprovació, com els deia, a nosaltres 
ens sembla que fruit del treball intens de tots plegats, perquè aquí ha treballat jo crec 
que tothom al servei d’aquests dos objectius –i jo vull fer un reconeixement a la feina i 
a l’experiència de la nostra companya, la regidora Amèlia Barbero–, tenim un plec que 
per part nostra ens sembla que compleix totes aquestes condicions. I en aquest sentit 
estem molt satisfets i hi votarem favorablement. 
 
Intervé la senyora Glòria Plana, regidora no adscrita, qui exposa, avui es porta a 
aprovació en aquest Ple el primer expedient de contractació administrativa després 
que el mes d’octubre, com deia la regidora Planas, s’aprovés el protocol de 
contractació responsable. Considero que aquest és un punt molt important, aquest 
punt de l’ordre del dia és un punt molt important perquè tant la ciutat com el col·lectiu 
que en aquests moments està prestant el servei de jardineria s’hi juga molt. 
La ciutat cal que tingui una bona prestació de servei de jardineria i durant aquests 
darrers quatre anys l’ha estat prestant un centre especial de treball sense afany de 
lucre amb gran diligència i rigor. 
Estem en l’inici de l’expedient, és el moment en què es posen les regles del joc per tal 
que diferents empreses tinguin l’oportunitat de prestar aquest servei, per tant, ara és 
un moment clau i cal ser molt rigorosos per tal de garantir que es presta un bon servei 
a la ciutat, amb totes les garanties de bon funcionament del contracte i amb totes les 
garanties per a la millor eficiència del servei. Això es pot complir valorant molt 
especialment els projectes d’inserció sociolaboral presentats pel licitador, especialment 
tots aquells apartats que suposin una garantia del correcte funcionament del contracte. 
Cal valorar totes aquelles prestacions que puguin oferir els licitadors que donin suport 
al bon funcionament del contracte i millorin, com deia, l’eficiència i l’eficàcia del servei 
a un mateix preu. 
En aquests darrers anys s’han perdut diferents concursos que fins al moment portaven 
a terme centres especials de treball a la ciutat i considero que, sempre dins el marc de 
la legalitat, sempre dins el marc legal aplicable i ara que la ciutat disposa del protocol 
de contractació responsable, no ens podem permetre perdre’n cap altre, ja que els 
recursos tant econòmics com de benestar cal que es quedin a la ciutat. 
Aquests contractes són una oportunitat per generar ocupació i cal que es faci per a 
tothom, també per als col·lectius més vulnerables, col·lectius amb risc d’exclusió social 
i més en un moment en què els governs de l’Estat i la Generalitat estan aplicant 
mesures en aquest sentit, i que els centres especials de treball sense ànim de lucre 
puguin accedir a aquest tipus de contractació. 
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Les administracions públiques hem d’apostar clarament per la inserció d’aquests 
col·lectius i aquesta és una bona oportunitat, ja que la inversió que es pot fer amb la 
inserció laboral de persones amb risc d’exclusió reverteix amb escreix a la societat. I 
com deia, en moments de dificultats a tots nivells hem de procurar més que mai estar 
al costat d’aquests col·lectius. 
Jo voldria agrair l’esforç que han fet els tècnics per intentar que el plec de clàusules 
administratives d’aquest concurs s’adaptés al protocol de contractació responsable, 
així mateix també com la voluntat i l’esforç que ha fet especialment la regidora Planas, 
perquè sé que ha estat una mica dificultós encaixar-ho tot. 
Per tant, amb la millora d’aquestes clàusules en el sentit de garantir la màxima 
eficiència en la prestació del servei i el bon funcionament del contracte, la ciutat i els 
agents locals del servei i del bon funcionament del contracte crec que entre tots en 
sortirem beneficiats. I és per això que el meu vot serà afirmatiu. 
 
Intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui expressa, nosaltres ja 
hem manifestat altres vegades que no ens sembla bé que grans lobbys econòmics i 
empresarials forans, massa vegades amb la complicitat de les institucions, ho tinguin 
cada vegada més fàcil per guanyar uns concursos que en molts casos són vitals per a 
la supervivència de col·lectius i empreses que fan una tasca social necessària i 
encomiable. 
Nosaltres, per exemple, i per citar només un cas, varem quedar molt decebuts quan 
Mifas va perdre la concessió de la gestió de les zones blaves a Girona i entenem que 
aquest és un error que no s’ha de tornar a produir. Per això, justament, aquesta 
vegada hem volgut estar molt atents al plec de condicions, a les bases i a les clàusules 
d’aquest concurs. Volem que en aquest cas el concurs se l’adjudiquin grups sense 
ànim de lucre i que tinguin experiència en aquest àmbit de treball i d’actuació en el 
territori. 
En aquest sentit, i un cop vistes les modificacions, el nostre vot serà favorable. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, 
qui exposa, vagi per endavant que el meu vot també serà favorable a aquest punt 
d’acord. I precisament, reflexionant una miqueta sobre el que deia la regidora Planas, 
sobre les dificultats que s’havien viscut aquests últims dies en l’elaboració d’aquest 
plec, m’agradaria compartir algunes reflexions que li he transmès a la regidora avui i 
que crec que són oportunes en aquest punt de l’ordre del dia. 
I és que crec que fonamentalment no podem demanar als serveis tècnics que prenguin 
decisions polítiques, no és aquesta la seva funció, però tampoc els polítics ens hem 
d’amagar –i m’incloc– darrere disquisicions tècniques per tal de no assumir 
responsabilitats i models que vulguem implantar o directrius polítiques que es vulguin 
implantar. 
Crec que en aquest cas –i repeteixo que hi votaré a favor– no hem volgut atendre o no 
hem tingut el temps suficient per atendre la problemàtica de fons, i és que hi ha una 
sèrie d’entitats, de fundacions a la nostra ciutat i a altres ciutats que estan fent una 
gran tasca social d’inserció de qualitat, que aquí és on crec que rau la diferenciació, i 
que, de fet, si no fos per elles la mateixa Administració hauria de ser qui assumís 
aquestes funcions. 
Sembla legítim o semblaria legítim que un consistori volgués encarregar o cedir la 
gestió d’un servei públic a aquests centres especials de treball sense ànim de lucre, 
del que no estic segura és que haguem encertat la fórmula administrativa o jurídica. I li 
ho comentava a la regidora i també ho vull dir aquí, tenim algunes empreses 
municipals, com Iniciatives, pràcticament inactives i que potser podrien ser una bona 
eina per buscar un altre encaix jurídic o administratiu per assumir aquesta mena de 
cessió de servei públic com és el manteniment de parcs i jardins. 
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Per tant, insisteixo –ara ja no hi som a temps– que puguem explorar aquesta via 
d’utilitzar empreses públiques, eines que tenim a l’abast per tal de fer allò que realment 
vulguem fer i no tensionar per tal de bastir tècnicament allò que la voluntat política va 
cap a una altra direcció. 
 
Intervé la senyora Núria Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA, qui manifesta, 
també nosaltres hi estem d’acord i votarem a favor d’aquest punt. En primer lloc, 
perquè creiem que és important que puguem aplicar ja d’una vegada aquest protocol 
que vam aprovar. Penso que ja ho vam dir en el seu moment, a l’octubre, va ser molt 
important que la ciutat tingués aquest protocol fruit del treball de consens, perquè 
també això s’ha dir, d’un any de treball amb parts molt diferents. I penso que era 
important que el poguéssim ja concretar en alguna contractació. 
El problema o la disjuntiva ve en l’aplicació dels protocols. És evident que jo vull 
entendre que hi ha voluntat política, jo vull entendre que hi ha una alta capacitat 
tècnica, el que passa que a vegades també és veritat que davant de les possibles 
agressions dels que no interpreten igualment els protocols i les oportunitats laborals, 
sobretot en uns moments que estem, doncs, de crisi tan important, en què qualsevol 
contracte tothom se’l mira amb lupa, clar, això també portava a tenir precaucions. I jo 
diria que també aquí darrere hi ha l’efecte Mifas. L’efecte Mifas té unes repercussions 
que arriben fins i tot en aquest moment. I aquest efecte, jo crec que el que ha posat 
també sobre la taula és una mica la desconfiança de dir: bé, tenim protocols aprovats, 
tenim serveis tècnics, però desconfiem que això s’acabi aplicant fil per randa, etcètera. 
Jo crec que d’aquí n’hem d’aprendre molt. Crec que tal com ha quedat finalment 
recollit, que jo crec que és l’esforç de molta gent, de moltes mirades, de moltes 
pressions i de moltes coses i continua sent un efecte col·lectiu que ha propiciat 
aquesta nova redacció, jo crec que tal com ha quedat ofereix el màxim de garanties. 
Però també celebro que es decideixi convocar la comissió de seguiment d’aquest 
protocol perquè a través de la transparència, a través del diàleg continuat entre les 
parts anirem afinant la concreció d’un protocol, que és el que realment ens ha 
d’importar.  
I, en definitiva, jo crec que ens hem de felicitar com a ciutat de poder tenir una reserva 
d’un contracte important, que puja més de mig milió d’euros, per a centres especials 
de treball sense ànim de lucre. Això és molt important com a ciutat, és important que 
l’Administració pública demostri que es creu que la inserció de persones amb 
especials dificultats és una de les seves prioritats, i no ens ha de fer por dir-ho. Ens 
valorarem qualitativament com a societat si som capaços d’atendre al màxim de bé, 
exquisidament, aquelles persones que si no fos així no tindrien cap oportunitat. I per 
tant, jo crec que ens hem de felicitar i espero que el resultat sigui realment l’esperat. 
I, hi votem a favor. 
 
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, 
abans de començar m’agradaria també fer un agraïment a les persones que han 
treballat perquè això sigui possible i també vull agrair especialment, a la senyora, a la 
companya de consistori Amèlia Barbero que ha fet una gran feina, i també a la senyora 
Planas, que ha estat en tot moment disposada a parlar i informar sobre tot aquest afer. 
Dit això, voldria deixar clar també que penso que és important recordar una vegada 
més que estem vivint temps molt durs, temps complexos, temps de crisi, temps de 
moltes contradiccions. I en aquest sentit, jo sóc dels que pensa que en aquests temps 
durs i remoguts és moment també de prendre decisions polítiques, decisions polítiques 
que a vegades són arriscades i que fins i tot ens poden dur més enllà de la legalitat. 
Però nosaltres, el Grup Municipal de la CUP, som dels que pensem que quan la 
legalitat és injusta, desbordar-la a vegades és una necessitat imperiosa i fins i tot una 
necessitat moral. 
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Per això pensem que en aquest cas les incorporacions que s’han fet les valorem molt 
positivament, creiem que van en la bona direcció i segur que fan un pas per fer que en 
aquesta ciutat les persones amb diverses discapacitats, doncs, tinguin una oportunitat i 
no quedin a mercès de grans empreses, foranes o no foranes, que l’únic que els 
interessa és acumular benefici. Per tant, per sobre de tot les persones i els seus drets. 
I en l’últim lloc de la cua, els beneficis, és el menys important. 
Per això pensem que les condicions laborals de les persones amb diversos graus de 
discapacitat són molt importants i de vegades quan s’obren concursos públics i es 
valoren excessivament els criteris econòmics es cau en el risc que qui acaba pagant 
els plats trencats d’aquesta mala praxi són, precisament, les persones treballadores, 
en aquest cas, discapacitades, amb diversos graus de discapacitació. Per què? Doncs, 
perquè amb el seu esforç han de compensar aquesta precarietat econòmica i aquesta 
precarietat laboral. I això pensem que és una injustícia. Això més que una injustícia és 
fins i tot una involució en termes socials, econòmics i fins i tot democràtics. 
Valorem molt positivament el protocol que es va desenvolupar en aquest Ajuntament, 
però nosaltres també volem fer no cap crítica, però sí l’observació que pensem que 
aquest protocol és un punt de partida. És un protocol que va néixer del consens i van 
participar en la comissió que el va generar sensibilitats diverses, persones amb 
informacions tècniques molt contrastades i molt solvents, i mira, estira i arronsa per 
aquí, tots plegats vam arribar a un consens. Però nosaltres pensem que, com sempre, 
cal mirar endavant i cal anar més enllà. 
Hi ha diversos territoris de l’Estat espanyol, com Euskal Herria, Nafarroa i Euskadi, que 
tenen protocols i normatives internes molt desenvolupades i molt avançades. Pensem 
que ens hauríem d’emmirallar aquí i avançar. 
Res més, simplement dir que valorem molt positivament que s’hagin acceptat aquests 
canvis, que pensem que és un pas endavant per a Girona. Segur que els centres 
especials de treball de la ciutat hi guanyaran. I, bé, no em puc estar de dir que si les 
grans multinacionals, que també tenen les seves pròpies franquícies de màrqueting de 
centres especials de treball, si els ho posem una mica més difícil, penso que no és cap 
drama, que és una cosa positiva. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, 
per anunciar el vot favorable del seu grup a aquest punt de l’ordre del dia, i expressa, 
s’han dit moltes coses i com que tothom hi votarà a favor, doncs, totes en favor 
d’aquest punt de l’ordre del dia. Per tant, jo seré molt breu, però sí que vull destacar 
tres coses: primera, com ja ha dit la senyora Glòria Plana, que és el primer contracte 
que es fa després d’haver aprovat aquest protocol de contractació responsable a 
l’octubre de l’any passat, com també ha dit la senyora Maria Àngels Planas. I per tant, 
era una mica la primera prova de foc que teníem de com enfocàvem, què fèiem o com 
finalment arribàvem al final a la redacció d’aquest plec de clàusules per a aquesta 
contractació. 
Crec que ens hem de felicitar tots, crec que finalment hem arribat a un acord i a un 
consens que permet que, efectivament, tots votem a favor d’aquest punt de l’ordre del 
dia. Crec que tothom ha aportat i ha posat el seu granet de sorra perquè fos així, 
perquè és millorés el primer redactat. Fins i tot el mateix Govern ens va presentar un 
document un dia i al cap de quaranta-vuit hores ell mateix l’havia millorat i modificat. I 
per tant, penso que s’ha de valorar l’aportació que ha fet tothom per arribar a tenir el 
que avui considerem nosaltres que és una bona notícia, que és aquest plec de 
clàusules.  
Que també s’ha dit aquí, però jo vull, doncs, insistir-hi, del que es tracta no és només 
de la contractació responsable, que és molt important, perquè, efectivament, si amb 
aquest tema podem ajudar sobretot els col·lectius més desafavorits o la gent més 
vulnerable, i en aquest cas aquest col·lectiu tant en particular com és el col·lectiu de 
persones amb discapacitat, però també s’ha de posar sobre la taula i en valor que 
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estem parlant d’una contractació. I per tant, que hi ha d’haver una garantia de bon 
funcionament del contracte i que hi ha d’haver una garantia d’eficiència i eficàcia, com 
deia la senyora Glòria Plana, amb relació al contracte que estem valorant.   
Nosaltres creiem que és una bona notícia que hi hagi una conjunció de tot i, per tant, 
pensem que l’acord a què s’ha arribat és bo, que beneficia amb relació a allò amb què 
es poden beneficiar els col·lectius més vulnerables, que respecta en tot moment la 
legalitat –això sí que a mi m’agradaria que quedés molt clar davant de l’última 
intervenció que he sentit que parlava de desbordar la legalitat. Nosaltres en tot 
moment ens hem adequat a la legalitat, que per nosaltres és bàsic i important. I 
sobretot quan parlem de contractació pública, crec que no es pot sembrar cap ombra 
de dubte sobre aquest tema. I per tant, simplement dir que el protocol de contractació 
responsable a què vam arribar a un acord a l’octubre del 2014 va ser un bon punt de 
partida, que estic convençuda, doncs, que treballant de manera conjunta i amb 
voluntat política i ganes d’arribar a acord de tots els presents en aquest Ajuntament, 
les coses surten i surten bé. I per tant, ens hem de felicitar tots plegats. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui agraeix les intervencions i exposa, només algunes 
valoracions molt breus per agrair el suport unànime del Ple de l’Ajuntament en un 
assumpte que ens havia ocupat i ens havia preocupat, naturalment, com no podria ser 
d’una altra manera. 
La primera qüestió és que jo convidaria fins i tot aquella gent que ho pot fer, perquè 
vegi el salt qualitatiu que ha fet aquesta ciutat i aquest Ajuntament en particular en 
contractació responsable, que agafi els dos plecs, que agafi l’immediatament anterior a 
aquest i aquest i que els posi de costat, i veuran que hi ha una diferència abismal. 
Aquesta és la que explica el salt qualitatiu que ha fet aquest Govern amb la 
incorporació de criteris de contractació responsable i, naturalment, amb la voluntat, 
que ja s’ha expressat aquí, que aquest sigui un concurs reservat a empreses sense 
afany de lucre.  
Això és molt important i, per tant, jo els agraeixo el suport, perquè per primera vegada 
podem aplicar un protocol que no existia i ara existeix. I això ha de traslladar 
tranquil·litat amb relació al sistema que hem heretat, en el qual aquestes garanties no 
hi eren i ara hi són. I per tant, d’això ens n’hem de felicitar i jo els agraeixo els esforços 
que han fet tots vostès, començant, naturalment, per la regidora i tot l’equip tècnic que 
hi ha estat treballant durament. Perquè no diré que estem inventant res –no estem 
inventant res–, però estem innovant, estem traslladant innovació en la contractació. 
També els vull dir, i jo crec que seria just de dir-ho, perquè ningú no es cridi a engany, 
que aquesta aprovació compta amb dos informes negatius, de la secretària i de 
l’interventor. Ho dic perquè no sembli que les coses són fàcils i que no assumim riscos 
i que és una fórmula matemàtica. No és veritat. Però, en fi, les costures a vegades si 
es poden –si es poden– s’han de forçar i estic convençut que a tots nosaltres ens 
presideix i ens orienta l’interès general d’aquest concurs. 
Aquest, a diferència d’altres concursos que s’han esmentat per part de diferents 
portaveus, és un concurs de reservat, els altres no. No és que no ho fossin ara, és que 
no hi havien sigut mai. Per tant, voler comparar, aprofitar aquesta qüestió per tornar a 
fer algun tipus de crítica, desinformada o no, sobre altres concursos que no tenien la 
condició que aquest sí que té, de concurs reservat i que no l’havia tingut mai, i aquí 
també demanaria un contrast de plecs d’una època i de l’altra, em sembla que no és 
just.  
Però, en fi, em quedo amb la part positiva que és que tirem endavant per primera 
vegada un molt bon plec. Tant de bo en vinguin d’altres, tant de bo pugui tirar 
endavant i que tingui l’objectiu que tots desitgem que tingui.  
La senyora secretària demana la paraula. 
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Intervé la secretària general, senyora M. Glòria Gou, qui aclareix, que sí, que s’havia 
fet un informe previ favorable però, han sigut aquestes petites modificacions 
introduïdes  a   darrera hora que han dut a la redacció d’informe amb objeccions tant 
per tant de l’interventor com d’aquesta pròpia secretària en el sentit de què hi ha dos 
criteris que potser sí sobrepassen els criteris que fixa el text refós de la Llei de 
contractes, com podria ser la territorialitat. Però només afectaria aquests criteris que 
s’han afegit a últim moment, no a la resta de contracte. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
8. Aprovar el document de compareixença i autoritzar la cessió dels drets 
concessionals que ostenta SIRESA GIRONINA, SA sobre la concessió 
administrativa de la Residència d'Estudiants, a favor de SIRESA CAMPUS, SA. 
 
Per acord plenari adoptat en sessió del dia 14 de març de 1995, es va adjudicar a  
favor de l'entitat mercantil "Residencias de Estudiantes, SA" (RESA), la concessió d'ús 
privatiu d'una finca municipal de 10.000 m2 de cabuda, situada al límit Oest de  
l'equipament públic de la Unitat d'Actuació número 33 "Creu de Palau Nord" (avui, 
carrer Mercè Rodoreda i Gurgui, número 2 de policia), amb l'objecte de construcció i  
explotació d'una residència d'estudiants en règim d'HPO, pel termini de 50 anys i 
d'acord a les demés condicions previstes als plecs de condicions de la concessió i 
oferta presentada per l'adjudicatària. 
Per acord plenari adoptat en sessió del dia 11 de febrer de 1997, es va acordar la  
cessió de la indicada concessió d'ús privatiu a favor de l'entitat "Siresa Gironina, SA",  
que es va subrogar en tots els drets i deures de l'anterior concessionària "Residencias 
de Estudiantes, SA". 
El Ple de l'Ajuntament en sessió de 3/5/2005 va acordar la reducció del terreny objecte  
de  concessió  en  4.140,36  m2,  de  forma  que  la  concessió  va  quedar limitada a 
una superfície de 5.859,64 m2 i, així mateix,va acordar la reducció en la  mateixa  
proporció,  del  cànon  anual  de  la  concessió,  de  forma  que  el  cànon anual que a 
l'any 2004 havia ascendit a la quantia de 25.014,34 €, al 2005 es va reduir a la quantia 
de 15.141,20 €. 
En data 12/7/2012 la societat "Siresa Gironina, SA" va presentar escrit a l'Ajuntament, 
amb número de registre d'entrada 2012034135, pel qual sol·licitava autorització de  
l'operació de traspàs del títol concessional a favor de "SIRESA CAMPUS, SL", d'acord 
amb les manifestacions següents: 
 
- La gestió de la residència és a càrrec de la societat Residencia de Estudiantes, SA 
(RESA) que gestiona un total de 26 residències universitàries, que pertanyen a un   
grup de 18 societats denominades comunament SIRESAS, i que comparteixen en 
bona part la mateixa base accionarial. 
- Amb l'objecte de simplificar l'estructura societària i de continuar en el 
desenvolupament  de l'activitat en l'àmbit de les residències d'estudiants, s'ha integrat 
el patrimoni i negocis de 15 de les 18 SIRESAS en una única societat SIRESA 
CAMPUS, SL, tot i que la gestió de les residències continua a càrrec de RESA. Això 
s'ha materialitzat amb una  operació d'aportació no dinerària (en l'àmbit  d'un augment 
de capital) de les accions de  les SIRESAS a SIRESA CAMPUS,  SL  i  posterior  fusió  
per  absorció  de  les  societats  absorbides en la societat absorbent mitjançant la 
transmissió en bloc del patrimoni de les primeres en benefici de la segona i la seva 
dissolució sense liquidació. 
- Això ha comportat que SIRESA CAMPUS, SL s'ha subrogat en tots els drets i 
obligacions de les societats absorbides i que ha quedat plenament compromesa i 
sotmesa a les condicions del contracte  de concessió del qual és  titular  Siresa 
Gironina, SA. 
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- L'operació indicada suposa una  transmissió  en  bloc  del  patrimoni  de  Siresa 
Gironina, SA a favor de SIRESA CAMPUS, SL, si bé no suposa cap incidència sobre  
la  gestió  de la residència universitària "Campus  de Montilivi",  ja  que  no implica cap 
canvi en els mitjans personals i materials destinats a l'execució del contracte que 
continuaria essent per l'actual companyia gestora RESA, ni afecta a la composició de 
l'equip directiu actual de RESA. 
 
En data 3 de febrer de 2015, i amb número de registre d'entrada 2015005291, el Sr.  
Francisco Guarner  Muñoz,  en representació de SIRESA CAMPUS  S.A., ha presentat 
el títol atorgat pel notari Sr. Francisco Javier Cedrón López Guerrero en data 27 de 
desembre de 2012 i número de protocol 2843, pel qual la societat SIRESA CAMPUS 
S.L. es transforma en SIRESA CAMPUS S.A. 
Atesos els fets exposats, és necessària l'autorització del Ple de l'Ajuntament per 
validar   la transmissió de la concessió d'ús privatiu que ostenta SIRESA GIRONINA, 
SA a favor de SIRESA CAMPUS, SA. 
En data 4 de febrer de 2015 s'ha signat un document de compareixença entre 
l'Ajuntament de Girona i l'entitat SIRESA CAMPUS S.A. per la qual es manifesten les  
circumstàncies relatives al canvi de titularitat de la concessió administrativa per a la 
construcció i explotació d'una residència per a estudiants i s'acorden les condicions per 
a la reserva de beques d'allotjament per places a adjudicar per l'Ajuntament. 
L'entitat "SIRESA CAMPUS, SA" proposa posar a disposició i practicar una reserva 
anual a favor de l'Ajuntament de Girona de: 
 
a) dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100% 
b) dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100% 
c) dues altres beques al 50% a la residència de Barcelona 
 
Les beques ajudes consisteixen en habitacions dobles de la residència, en les 
condicions generals en que es contracten normalment en els residències. Aquestes  
beques, de reserves d'allotjament, seran vigents durant tota la concessió i no exclouen 
el pagament del cànon anual de la concessió. 
L'adjudicació de les beques ajudes serà gestionada i concedida des de l'Ajuntament de 
Girona, que també redactarà i aprovarà les bases que hauran de determinar  els  
criteris  per  a  la  concurrència  dels  interessats  i  interessades  i  la seva adjudicació. 
La formalització i inscripció registral de la modificació de la concessió que s'aprovi, així  
com tots els impostos i demés despeses que pugui comportar, aniran a càrrec de 
"SIRESA CAMPUS, SA". 
 
Primer.- APROVAR la compareixença signada en data 4 de febrer de 2015 entre 
l'Ajuntament de Girona i l'entitat SIRESA CAMPUS S.A. per la qual es manifesten  les  
circumstàncies  relatives  al  canvi  de  titularitat  de  la  concessió administrativa per a 
la construcció i explotació d'una residència per a estudiants i s'acorden la naturalesa i 
les condicions per a la reserva de beques d'allotjament per places a adjudicar per 
l'Ajuntament. 
 
Segon.- Autoritzar la cessió dels drets concessionals que ostenta l'entitat SIRESA  
GIRONINA S.A. respecte de la concessió administrativa per a la construcció  i   
explotació   d'una Residència d'Estudiants al Sector de Palau Sacosta, segons acords 
plenaris d'11 de febrer de 1997 i 3 de maig de 2005, en favor de l'entitat mercantil 
SIRESA   CAMPUS S.A., amb CIF A-86458643, representada pel Sr. Francisco 
Guarner Muñoz, amb DNI 36954597Z, amb plena i  total  subrogació del conjunt de 
determinacions contingudes en el  Plec  de Condicions regulador i de conformitat amb 
la documentació obrant al seu expedient i amb aplicació de les condicions establertes 
en la compareixença descrita en l'apartat primer, que comporta la posada a disposició 
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d'unes beques d'allotjament  durant el temps restant de la concessió i que no exclouen 
el pagament del cànon anual de la concessió, sinó que en suposen una ampliació i 
tindran la consideració de cànon en espècie, i que seran: 
 
a) Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100% 
b) Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona, al 100% 
c) Dues altres beques al 50% a la residència de Barcelona. 
 
Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President, senyor Carles Puigdemont i Casamajó, i 
subsidiàriament el Tinent d'Alcalde o Tinenta d'Alcalde o Regidor delegat o Regidora  
delegada en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 
 
Presenta la proposta la senyora M. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i Gestió 
Municipal, qui exposa, per acord de ple del 14 de març del 1995 es va adjudicar a 
favor de l’entitat mercantil Residencias de Estudiantes SA (RESA) una concessió d’ús 
privatiu d’una finca de 10.000 metres quadrats en el sector de Palau. L’objecte del 
contracte era la construcció i l’explotació d’una residència d’estudiants. Per acord de 
ple de l’11 de febrer del 1997 es va acordar la cessió d’aquesta finca a favor de l’entitat 
Siresa Gironina SA, que es va subrogar a tots els drets i deures de l’anterior 
concessionària, que era Residencias de Estudiantes, SA. 
El Ple del 3 de maig de 2005 va acordar una reducció del terreny, que va passar de 
10.000 metres quadrats a 5.859,64, és a dir, 4.140,36 metres menys. I a la vegada 
també es va aprovar una reducció del cànon, que va passar de 25.014,34 euros el 
2005 a 15.141,20 euros. 
Amb data 3 de febrer del 2015, es van presentar unes escriptures en les quals la 
societat Siresa Campus es transformava en la societat anònima Siresa Campus, SA. 
És necessària l’autorització del Ple de l’Ajuntament per validar aquesta transmissió de 
la concessió d’ús privatiu de Siresa Gironina, SA a favor de Siresa Campus SA. I en 
data 5 de febrer del 2015, també dir que s’ha signat una compareixença entre 
l’Ajuntament de Girona i Siresa Campus, SA, en la qual acorden unes condicions de 
reservar unes beques d’allotjament a unes places a favor de l’Ajuntament. L’entitat 
Siresa Campus, SA ens posa a disposició dues beques d’ajudes d’allotjament a les 
residències de Girona, amb l’ajuda del 100 per cent, dues de beques d’ajudes també 
d’allotjament a la residència de Barcelona, al 100 per cent, i dues altres beques al 50 
per cent a Barcelona. Moltes gràcies. 
 
Obert debat, intervé la senyora Amèlia Barbero, regidora no adscrita, en nom dels 
regidors no adscrits que representa, qui exposa, quan he consultat aquest expedient 
he tingut una gran sorpresa, ja que he vist que s’han trigat quasi quatre anys per 
executar un canvi patrimonial de Siresa Gironina a Siresa Campus. I m’explico, va ser 
al maig del 2011, el 27 de maig del 2011, quan l’empresa Siresa Gironina, titular de la 
concessió, va comunicar per escrit a l’Ajuntament que havia arribat a un acord per la 
venda de la seva participació en el capital social a favor de l’empresa Lazora.  
Els serveis tècnics municipals en aquell moment, el 2011, van informar favorablement 
d’aquesta transmissió d’accions dins l’accionariat de Siresa, ja que aquesta empresa 
continuava ostentant la qualitat concessionària de la residència d’estudiants. 
Seguidament, un decret del 7 de setembre del 2011 va acordar la conformitat de 
l’operació i va disposar també que es convalidés en el proper Ple. 
Aquest tràmit que s’havia de fer el 2011 va quedar penjat, és a dir, que el Ple no va 
validar l’operació. 
Més tard, el 2012, en el mes de juliol, Siresa Gironina va comunicar a l’Ajuntament un 
nou canvi patrimonial, com ha explicat ara la regidora. I d’aquesta operació tampoc no 
consta a l’expedient cap informe dels serveis tècnics ni tampoc cap assabentat al Ple. 
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És després, passats tres anys, el 3 de febrer del 2015 quan entra a l’Ajuntament un 
nou escrit de l’empresa informant a efectes que consti en l’expedient que des de finals 
del 2012 ha passat a ser una societat anònima. I a partir d’aquí, a partir del 3 de febrer, 
tot va ràpid. El dia següent, el dia 4, ja se signa la compareixença, el dia 5 informen els 
serveis tècnics i la proposta és la que es porta a aquest Ple. 
El resultat, també ja ho ha dit la regidora, s’autoritza la cessió dels drets concessionals 
de Sirera Gironina a Siresa Campus, s’aprova la compareixença signada entre 
l’Ajuntament de Girona i aquesta empresa, en la qual cal destacar que s’afegeix una 
millora al cànon inicial. O sigui, una millora que no exclou ni disminueix el pagament 
del cànon anual, sinó que suposa una ampliació i que tindrà una consideració de 
cànon en espècie, ha explicat que es tracta d’unes habitacions per a estudiants a 
Barcelona i a Girona. 
Vist tot això que ha explicat, voldria saber una cosa: primer, per què han trigat quatre 
anys a tramitar aquest expedient? Perquè jo a l’expedient no he sigut capaç de trobar 
cap justificació. I també, ja que ha passat tot això, lamento que aquesta millora del 
cànon inicial, que ara és un cànon, l’econòmic més aquest en espècie, que s’hagin 
perdut quatre anys, perquè si en la primera transmissió patrimonial ja s’hagués 
negociat una millora del cànon, tot això hagués sigut una millora per a la ciutat. 
 
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, 
nosaltres volíem manifestar que farem un vot en contra d’aquest canvi de titularitat. Sí 
que és veritat que és un vot bastant en clau ideològica, però també, més enllà d’això, 
pensem que potser sí que ha arribat el moment de replantejar aquest model d’arrel o, 
com a mínim, estudiar la possible modificació d’aquest cànon de retorn, perquè, 
sincerament, una concessió de cinquanta anys amb uns terrenys ara de 6.000 metres 
quadrats per 15.000 euros anuals més aquest acord a què s’ha arribat ara pensem 
que és poca cosa. 
Però més enllà d’això, com ja hem manifestat en moltes ocasions, nosaltres estem en 
contra de deixar entrar les grans empreses privades als serveis que d’una manera o 
altra estan vinculats a l’educació. Considerem que es podrien estudiar altres fórmules 
per prestar serveis d’aquest tipus i no caure necessàriament sempre en 
l’externalització. 
Sabem que és una decisió que es va prendre fa molt de temps i que ara difícilment la 
podem esmenar, però volem fer palès i volem que així sigui. Per tant, hi votarem en 
contra. 
Dit això, si em permet fer una puntualització, he comès un error fa una estona, sóc 
conscient que és una qüestió de procediment i que no puc recular en el temps, però 
voldria demanar a l’alcalde si és possible que en el punt número 6, que fa referència a 
la modificació de l’article 14 dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres, si 
podria manifestar un vot contrari. No sé si és possible que consti en acta que el Grup 
Municipal de la CUP hi vota en contra. Gràcies i disculpin l’error i el lapsus. 
 
El senyor alcalde accepta la petició del portaveu del grup municipal de la CUP, senyor 
Jordi Navarro. 
 
Fa ús de la paraula la senyora M. Àngels Planas, qui expressa, ja que la senyora 
Barbero s’ha mirat tan bé l’expedient, suposo que deu haver vist un document de l’any 
2004 en el qual s’establia que es podia gaudir de dues habitacions a canvi d’una 
reducció de cànon. Crec que, bé, és substancial el canvi que hem negociat nosaltres 
ara del que havíeu fet vosaltres en el seu temps. I veig que ha obviat dir-ho, ja que 
s’ho miren, ho diguin tot com correspon, de manera detallada. 
Dir que s’ha tardat aquest temps perquè quan jo vaig arribar aquí sí que és veritat que 
es va entrar un document, nosaltres varem parlar amb un gerent, que era el que hi 
havia en el seu moment, aquest senyor va plegar, no va tornar a dir res més. Se’ls va 
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demanar una documentació que mai més l’han portada. I llavors, aquesta empresa, 
quan se n’ha cuidat una altra persona ha vist que li faltava tota aquesta documentació i 
ha sigut quan s’ha tornat a posar en contacte amb nosaltres. Però si a nosaltres no 
ens entren els papers necessaris, nosaltres no ho podem portar a ple quan l’expedient 
no està complet i correcte. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui agraeix les intervencions i comenta, de fet, el que diu la 
regidora, l’empresa demana una autorització per fer una transmissió, i això es podria 
fer sense cap tipus de negociació o, en aquest cas, amb una negociació que afavoreix 
–i, evidentment, amb el control dels serveis socials– gent necessitada que pugui gaudir 
d’aquest benefici. No hi ha res més que això. 
I si l’empresa abans no s’ha adonat que perquè pogués procedir a aquesta transmissió 
havia de presentar una documentació, és un problema de l’empresa, de fet, és ella que 
ha pagat les conseqüències d’aquest retard, perquè no ha pogut gaudir dels suposats 
beneficis que representaria la consolidació, diguéssim, societària que buscava. Cas 
que altres vegades a la ciutat ha passat i que hem vist al Ple. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-dos 
vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i els regidors no 
adscrits senyor Carles Bonaventura Cabanes, senyora Glòria Plana Yanes, senyora 
Pia Bosch i Codolà, senyor Xavier Amores Bravo, senyor Àngel Quintana Morraja, 
senyora Amèlia Barbero Rivera i senyor Joaquim Bonaventura Ayats, i un vot en 
contra del grup municipal de la CUP. 
 
9. Acceptar la renúncia de "Vivendes de Girona, SAU" a la concessió demanial  
per  a la construcció i explotació d'un aparcament soterrani al subsòl de la Plaça 
del Pallol. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 13 d'octubre de 2009, va adoptar 
entre d'altres els següents acords: 
 
a) Resoldre de mutu acord el contracte de concessió d'obra pública per a la 
construcció i explotació d'un aparcament soterrani a l'àmbit del subsòl de la Plaça 
Pallol, adjudicat a favor de la mercantil "Urazca Estacionamientos, SAU", NIF.  
A82823535, abonant una indemnització d'import 850.910,03 € en favor del 
concessionari, equivalent al valor avaluat de l'execució de les obres efectuades i 
despeses necessàries inherents a la concessió. 
b) Constituir directament la concessió demanial per a la construcció i explotació d'un 
aparcament subterrani al subsòl de la Plaça del Pallol, segons l'article 93 i 137.4 de la 
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques a  
favor de "Vivendes de Girona, SAU", prèvia la conformitat de l'expressada societat  
municipal  i aprovar el plec de condicions econòmiques i administratives particulars 
que han de  regir  la  concessió  demanial  per a la construcció i explotació de 
l'aparcament soterrani al subsòl de la Plaça del Pallol. 
 
Atès que la clàusula X (resolució del contracte) del mencionat plec de condicions 
econòmiques i administratives regulador de la construcció i explotació d'un 
aparcament  al  subsòl  de  la  Plaça  del  Pallol,  en  règim  de  concessió  demanial, 
aprovat pel Ple  de  la Corporació en sessió celebrada el dia 13 d'octubre de 2009,  
contempla, com a   supòsit   de   resolució   contractual,  la  renúncia  de Vivendes de 
Girona SAU. 
Vist l'informe emès per l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Girona,  
amb  el  vist-i-plau  de  l'Interventor  municipal,  pel qual es proposa que l'òrgan 
competent de la societat "Vivendes de Girona SAU" aprovi la renúncia al títol  
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concessional  per  a  la  construcció i explotació d'un aparcament en subsòl situat a 
l'àmbit de la Plaça del Pallol de Girona, atesa la situació econòmica que causa a la 
concessionària, de manera que l'Ajuntament de Girona recuperi el ple domini de l'actiu 
i assumeixi el passiu afecte a l'immoble amb un capital pendent a 12 de gener de 2015 
de 500.000 €, atès que a 1  de gener de 2015 l'Ajuntament de Girona ja ha assumit el 
pagament de la quota per  import  de 252.405,63 € (dels quals 250.000 € corresponen 
a amortització). 
Atès  que  entre  els  acords  previstos  en  l'ordre  del  dia  de  la  sessió  del  Consell 
d'Administració de la societat "Vivendes de Girona SAU" convocada pel dia 6 de febrer  
de 2015 està previst manifestar, davant l'Ajuntament de Girona, la renúncia a la   
concessió demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament soterrani al 
subsòl de la plaça del Pallol, constituïda al seu favor en sessió plenària de 13  
d'octubre  de  2009,  amb  expressa  petició  de  subrogació municipal en el préstec 
signat amb Caixa d'estalvis i Pensions de Barcelona, en data 24 de maig de 2010. 
Vist els informes jurídic i econòmic que consten en l'expedient en relació a la renúncia 
de Vivendes de Girona S.A.U. a la concessió demanial. 
Atès que la incorporació d'aquests béns al patrimoni municipal requereix que es 
practiqui la seva valoració als efectes de la seva inclusió en l'inventari. 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de "Vivendes de Girona, SAU" a la concessió 
demanial per a la construcció i explotació d'un aparcament soterrani al subsòl de la 
plaça del Pallol, constituïda al seu favor en sessió plenària de 13 d'octubre de 2009 i la 
subrogació  municipal en el préstec signat amb Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, en data 24 de maig de 2010. 
 
Segon.- Donar d'alta la finca en l'inventari municipal amb adscripció a l'Àrea de Serveis 
a les Persones - Oficina Municipal d'Habitatge. 
 
Tercer.- Facultar a l'Alcalde-President Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, i 
subsidiàriament el Tinent d'Alcalde o Tinenta d'Alcalde o Regidor delegat o Regidora  
delegada en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 
 
El debat i votació d’aquest punt es fa conjuntament amb el punt següent. 
 
10. Acceptar  la  renúncia  de  "Vivendes  de  Girona,  SAU"  al  dret  de  
superfície atorgat al seu favor sobre la finca municipal de la Cort Reial núm. 7 i la 
subrogació municipal en el préstec. 
 
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 9 de  juny de 2009, va adoptar  
l'acord  de  disposar  a  favor  de  "Vivendes  de  Girona,  SAU",  un  dret  de superfície 
gratuït sobre la casa assenyalada amb el núm. 7 del carrer de la Cort Reial del terme 
municipal de Girona (finca registral 3.222) per un període de 75 anys, a comptar des 
de la data d'inscripció de la corresponent escriptura pública. 
Vist l'informe emès per l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Girona,  
amb el vist-i-plau de l'Interventor municipal, pel qual es proposa que l'òrgan competent 
de la societat Vivendes de Girona SAU aprovi la renúncia al dret de superfície que 
ostenta sobre la finca i sol·liciti la subrogació municipal en els  costos financers 
derivats  del préstec signat amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria  SA, en data 13 de 
maig de 2013, en les condicions originals del contracte (préstec ICO). 
Atès que entre els acords previstos en l'ordre del dia de la sessió del Consell 
d'Administració de la societat "Vivendes de Girona SAU" convocada pel dia 6 de febrer 
de 2015 està previst manifestar, davant l'Ajuntament de Girona, la renúncia al dret de 
superfície esmentat, amb expressa subrogació municipal en el préstec signat amb el 
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, en data 13 de maig de 2013, en les condicions 
originals del contracte (préstec ICO), amb un capital pendent a 12 de gener de 2015 
de 1.408.715,09 €. 
Vistos els informes jurídic i econòmic que consten en l'expedient en relació a la 
renúncia de Vivendes de Girona S.A.U. al dret de superfície. 
Atès que la renúncia al dret de superfície per part de Vivendes de Girona SAU i la 
reversió de les construccions i les millores a l'Ajuntament de Girona comporta 
l'afectació d'aquests béns al domini públic. 
Atès que la incorporació d'aquests béns al patrimoni municipal requereix que es 
practiqui la seva valoració als efectes de la seva inclusió en l'inventari i l'aixecament  
d'una acta conjunta entre Ajuntament i Vivendes de Girona SAU que certifiqui l'estat de 
la construcció. 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de "Vivendes de Girona SAU" al dret de superfície 
atorgat  al  seu  favor  en  sessió  plenària  de  data  9  de  juny  de  2009  sobre  la 
següent finca i la subrogació municipal en el préstec signat amb el Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA en data 13 de maig de 2009: 
"Urbana. Casa assenyalada amb el núm. 7 del carrer de la Cort Reial del terme 
municipal  de  Girona,  composta  de  planta  baixa  i  tres  plantes  de  pis,  amb  una 
superfície de dos-cents quaranta sis metres quadrats (246 m2.), que limita: front, 
carrer de la Cort Reial; esquena, Est, amb  el  carrer de les Ferreries Velles; esquerra,  
Nord,  amb  immoble  núm.  5  del  carrer  de la Cort  Reial;  i  dreta,  Sud, amb el Sr. 
Joan Casadevall". 
L'expressada finca constitueix la registral núm. 3222, inscrita al tom 3482, llibre 932, 
foli 56, inscripció 3a del Registre de la Propietat núm. 1 de Girona. 
 
Segon.- Tramitar expedient per a l'afectació de la finca al domini públic i sotmetre'l   al   
tràmit d'informació pública previst en l'article 20 del  Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
per termini de vint dies. 
 
Tercer.- Donar d'alta la finca en l'inventari municipal amb adscripció a l'Àrea de Serveis 
a les Persones - Secció de Centres Cívics. 
 
Quart.- Facultar a l'Alcalde-President Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, i 
subsidiàriament el Tinent d'Alcalde o Tinenta d'Alcalde o Regidor delegat o Regidora  
delegada  en  qui  delegui  o  el  que  exerceixi  les  seves  funcions,  per  a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 
 
Presenta la proposta la senyora M. Àngels Planas, tinenta d’alcalde d’Hisenda i Gestió 
Municipal, qui exposa, en el Ple del 13 d’octubre del 2009 es va portar un acord en el 
qual es resolia de mutu acord un contracte de la concessió d’obra pública per a la 
construcció i l’explotació d’un aparcament de la plaça del Pallol que s’adjudicava a 
Urazca Estaciones SAU, amb l’abonament de la indemnització de 850.910,03 euros. 
Un cop iniciades les obres, va haver-hi una renúncia per part d’aquesta empresa i 
llavors va estar atorgada la concessió a Vivendes de Girona. 
Vist els informes jurídics i econòmics que consten a l’expedient amb relació a la 
renúncia de Vivendes de Girona SA i a la concessió demanial, el que portem és 
acceptar la renúncia de Vivendes de Girona de la concessió demanial de la 
construcció i l’explotació d’aquest aparcament que hem parlat a favor de l’Ajuntament i, 
a més a més també, a la subrogació del préstec que hi ha en aquest moment. 
Moltes gràcies. 

Obert debat, intervé la senyora Pia Bosch, regidora no adscrita, en nom dels regidors 
no adscrits que representa, qui exposa, senyor alcalde defensaríem aquest punt i el 
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següent, tots dos a alhora si li sembla bé. 
 
Intervé el senyor alcalde, qui diu, com vulgui, senyora Bosch, però entenc que són 
votacions separades, són coses diferents.  
 
La senyora Bosch diu que el seu posicionament serà el mateix en ambdós punts i la 
seva intervenció serà l’explicació de vot de tots dos punts, serà comuna per totes dues 
propostes.   
 
El senyor alcalde manifesta la seva conformitat. 
 
Reprèn la intervenció la senyora Bosch, qui exposa, tècnicament no podem tenir cap 
objecció si hi ha aquesta petició per part de Vivendes, doncs, segurament tècnicament, 
hi insisteixo, no hi ha cap objecció. Nosaltres no estem al Consell d’Administració de 
Vivendes actualment i, per tant, no sabem quins són els motius que han portat a 
l’empresa a fer aquesta petició, però, en canvi, conceptualment per part nostra sí que 
tenim objeccions a fer. 
Tenim objeccions a fer sobre l’evolució de l’empresa i del capteniment de l’equip de 
govern amb relació a aquesta empresa al llarg dels darrers tres anys i mig, perquè 
aquesta és una empresa municipal que tres anys i mig enrere estava en bon estat de 
salut. Quan va començar aquest mandat, l’empresa pública Vivendes de Girona era 
una empresa eficient, capitalitzada, que tenia a caixa 3 milions i mig d’euros. I no 
acabem d’entendre què és el que ha anat passant al llarg d’aquests tres anys i mig. Sí 
que entenem que no els agradava el model, evidentment el podien haver canviat, però 
el que no ens sembla correcte és aquest procés de desmantellament progressiu i de 
buidament de contingut de l’empresa que a poc a poc, liquidant el poc personal que 
tenia i que feia de forma rigorosa i eficient la seva feina i anar en diferents episodis 
liquidant tot el contingut d’aquesta empresa, avui amb un nou episodi, ha anat arribant 
de manera diferida en aquest Ple. 
Nosaltres no estem al Consell d’Administració, no estem a la Junta General i, per tant, 
l’única oportunitat que tenim d’expressar la nostra opinió al respecte és aquesta i per 
això ho diem aquí. 
És veritat que els temps han canviat, que el mercat ha canviat, que les necessitats de 
la ciutat i de la ciutadania han canviat, però no hi ha menys necessitats de «vivenda» a 
la ciutat, al contrari, hi ha més necessitats i segurament diferents, i per atendre-les 
creiem que un instrument com Vivendes, una empresa pública que –hi insisteixo– ha 
estat eficient durant molts anys, és una alternativa per poder actuar des de 
l’Ajuntament. 
Nosaltres, en tot cas, no tenim, ja ho deia, objeccions tècniques sobre aquesta qüestió, 
però aquesta conceptual objecció farà que ens abstinguem en els dos punts que ens 
porten en aquest moment al Ple. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, jo 
també com que el cert és que l’argumentació és la mateixa en aquest punt que en 
l’altre, el vot en ambdós casos serà desfavorable, però faré una sola argumentació. 
Hi ha una part del redactat d’aquest punt d’acord i del següent que em preocupa 
perquè torna a parlar de la situació de viabilitat econòmica de l’empresa Vivendes. Tal 
com saben, jo en aquests moments no formo part d’aquest Consell d’Administració, en 
formen només part alguns regidors de l’equip de govern i una representant del Partit 
Popular, però a l’última reunió a la qual vaig assistir semblava que havíem conclòs que 
la situació econòmica de l’empresa municipal cent per cent de Vivendes no era ni molt 
menys la que s’havia publicitat de pèrdues milionàries. 
I ja que no estic present al Consell d’Administració i ha sortit el tema de Vivendes en 
aquest Ple, sí que voldria aprofitar per saber si la subvenció que quedava pendent s’ha 
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cobrat o no s’ha cobrat, i en cas que s’hagi cobrat, quina ha estat la seva finalitat. I ho 
dic perquè com que es posa en dubte la viabilitat econòmica, voldria saber l’estat 
d’aquesta última subvenció que quedava pendent de la Generalitat. 
També m’agradaria saber si els preus que s’estan aplicant en aquest moment a 
l’aparcament del Pallol són els que es van aprovar en l’últim Consell d’Administració, 
tant el de lloguer com el de venda. I quines accions comercials s’han dut de les que 
varem proposar dur a terme per a ambdues fórmules. 
Però sobretot, més enllà d’aquestes qüestions més tècniques, el que voldríem saber 
és quin model li volen donar o li han volgut al llarg d’aquests quatre anys a aquesta 
empresa municipal, perquè en un moment com l’actual, on tenim problemes de 
«vivenda» a la nostra ciutat més que evidents, i en tenim mostres, on manca habitatge 
per a algunes famílies, on tenim famílies esperant a l’Oficina Municipal d’Habitatge per 
tenir una «vivenda» digna, aquesta seria una bona eina, fent-ne l’ús que l’equip de 
govern legítimament decidís, però fent-ne ús. I el que ens trobem és una empresa 
municipal congelada i una Oficina Municipal d’Habitatge absolutament saturada per 
totes les sol·licituds que li arriben. 
L’han buidat de contingut –no l’han canviat, l’han buidat–, de personal i no estan fent la 
gestió mínima en algunes de les promocions que són propietat de Vivendes. I amb tots 
aquests problemes que els comentava d’habitatge, vostès amb Vivendes el que han 
fet ha estat un centre cívic i poca cosa més. 
Saben que sóc molt crítica amb el desaprofitament, que no dic mala gestió, 
desaprofitament que han fet d’aquesta empresa municipal. M’he negat a signar els 
comptes del 2012 i vaig denunciar el joc comptable i administratiu que varen intentar 
per forçar-ne el tancament i dissolució.  
Sincerament, no tinc cap ganes de formar part amb un vot ni d’abstenció i molt menys 
favorable d’aquest despropòsit, i per tant, com els deia, el meu vot serà contrari als 
dos punts. 
Sobre les Voltes d’en Rosés, hi havia diferents drets de cessió entre Vivendes i 
l’Ajuntament de les diferents plantes que el conformaven; no sabem com ha quedat. I 
un lloguer que pagava l’Ajuntament a Vivendes també voldríem saber com quedaria 
aquest extrem. 
En resum, vostès el que fan és traspassar un patrimoni d’una empresa municipal a 
Serveis Socials, Serveis Socials hereta dues finques, però el que no tenim clar és 
quines polítiques d’habitatge i quin és el futur d’aquesta empresa i quin contingut –ja 
no sé si li voldran donar pels mesos que queden– però li han volgut donar al llarg 
d’aquests quatre anys. 
 
Intervé el senyor Joan Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, jo 
també faré una intervenció dels dos punts i tindrem una votació diferent respecte a un i 
l’altre. El primer és una decisió de l’anterior Govern que Vivendes de Girona assumís 
la construcció d’un pàrquing. Jo mai ho vaig veure clar, jo penso que això no era així, 
però es van donar arguments que calia fer-ho i fer-ho molt ràpid; la realitat no va ser 
aquesta, es va fer molt lent. Però la situació va portar que jo dels últims tres anys no 
signés cap documentació de Vivendes de Girona. La discussió era interna en aquell 
moment. I també em va sobtar la forma de gestionar Vivendes. Jo no tinc la percepció 
que estigués tan ben gestionada amb una persona única a temps complet i una altra 
que venia molt de tant en tant a dirigir aquella empresa. Penso que els grans 
problemes d’habitatge també es donaven fa quatre anys i no vam tenir la valentia de 
transformar aquesta entitat possiblement en un institut municipal d’habitatge, que tenia 
moltes més alternatives i molts més mitjans per poder-ho fer d’una manera correcta. 
Per tant, sí que trobem bé que passi això, doncs, a l’Ajuntament, és que no té sentit 
que per un puntillo de discussió política diguem que això ho mantingui Vivendes de 
Girona SA. De fet, el punt és aquest: ha de continuar Vivendes o ha de passar a 
l’Ajuntament? Que passi a l’Ajuntament. Perdoneu, penso que això és de sentit comú. 
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La segona part és una decisió de l’actual Govern, un decisió de l’actual Govern de fer 
que Vivendes fes un centre cívic. Per tant, per la mateixa raó jo no vaig veure que 
Vivendes hagués de fer un centre cívic. I recorden la discussió que vam tenir perquè 
es deia que aquest centre cívic sortiria gratis a l’Ajuntament. Doncs, no, és a dir, 
traspassant això a l’Ajuntament es demostra almenys que el nostre grup tenia raó, el 
centre cívic no sortia gratis i, per tant, la hipoteca l’haurà de pagar l’Ajuntament. 
La discussió que hi havia era si això havia de ser un espai, un àmbit de «vivenda» 
assistida per a gent gran. Aleshores, sí que tenia sentit que Vivendes de Girona, SA 
fes aquestes «vivendes assistides». La discussió és que això, a veure, sortia molt car, 
no es podia amortitzar pels lloguers dels que hi viurien, i tenien raó, però és que 
tampoc ho amortitzarem amb la gent que va als centres cívics, aquest edifici. Aquest 
edifici sortirà pagat per l’Ajuntament. 
I, en canvi, penso jo que sí que feia falta i fa falta un espai amable amb mitjans per a la 
gent gran del Barri Vell, i en canvi, per molt que s’esforcin, jo penso que aquell espai 
com a centre cívic ha quedat molt petit; és un espai molt petit, sense una plaça a 
davant, poc adequat. Tant és així que estan buscant altres espais per complementar el 
centre cívic. Penso que va ser un error.  
De tota manera, ho torno a repetir, això té més lògica que no sigui gestionat per 
Vivendes i que sigui gestionat per l’Ajuntament, però, en aquest cas, com no vam estar 
d’acord que ho portés Vivendes, ens abstindríem. 
 
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, ja 
que les persones que han intervingut s’han expressat pels dos punts, seguirem la 
tradició i faré el mateix. 
Bé, sobre el primer punt, és evident que hi ha debats col·laterals en aquest tema: no 
estem parlant només d’una situació d’una empresa que és com Vivendes de Girona i 
d’un pàrquing i ja està; estem parlant de més coses, hi ha qui ha parlat de tema 
d’habitatge, i això ens portaria a obrir un debat en aquest espai o en altres espais. És 
inevitable. 
Jo centraré la meva aportació en un altre debat paral·lel, que és el tema de la mobilitat 
i el tema de la crisi. Està clar que fa uns anys vivíem una situació econòmica que era 
molt radicalment diferent a l’altra: l’economia catalana anava disparada i creixíem a 
uns índexs del 3-3 i mig per cent. La cosa anava disparada, es gestava la bombolla. I 
des del meu punt de vista, moltes administracions van perdre el nord i es van apuntar 
una mica a aquesta onada. 
Probablement –sé que molts de vostès no hi estaran d’acord–, però jo penso que 
l’Ajuntament de Girona, malgrat que no va fer els dispendis que van fer altres 
ajuntaments, sí que es va apuntar una mica a aquesta dinàmica. I el pàrquing del 
Pallol, des del meu punt de vista, respon a això, a aquesta realitat. Dissenyar un 
aparcament soterrani en una zona antiga de la ciutat, doncs, responia a una dinàmica 
de creixement i d’anar construint i anar construint. 
D’altra banda, el fet de convidar els diversos usuaris del Barri Vell, sigui dels diversos 
serveis que hi ha, llocs de treball, que ve la gent a treballar a serveis administratius, 
convidar la gent a fer venir al Barri Vell amb cotxe per aparcar sota un aparcament, 
això, des del meu punt de vista, doncs, és totalment contrari a les polítiques de 
mobilitat sostenible i al combat contra les emissions de CO2 i per una mobilitat més 
sostenible, més justa i més democràtica. Per mi aquest debat no es pot deslligar. 
Com que penso que això va ser un error, però com que penso també que, 
efectivament, Vivendes de Girona està en una situació econòmica complicada i que si 
li deixem aquest deute que té, difícilment se’n sortirà, penso també que és inevitable 
que acabi venint a l’Ajuntament. Ara bé, com que no hi estic d’acord, faré un vot 
d’abstenció. 
Amb referència al segon punt, que és el tema del centre cívic del Barri Vell, està clar 
que hi ha discrepàncies i diversos punts de vista. Nosaltres sí que pensàvem que era 
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prou raonable fer un centre cívic en aquell espai i no era raonable posar-hi uns pisos 
assistits, pels arguments que s’havien dit llavors i també per d’altres, com diversa gent 
ens va manifestar que posar uns pisos assistits en una zona del Barri Vell on hi ha oci 
nocturn, amb persones grans, podria generar problemes, sí que ens va semblar en 
aquell moment una decisió encertada. Sabem que hi ha discrepàncies i maneres 
diverses de veure-ho, però, bé, així és la vida i així és la vida democràtica. 
Per tant, ens abstindrem en el primer punt, i en aquest segon hi votarem a favor. 
 
Intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
manifesta, per anunciar el vot favorable del meu grup als dos punts. Jo abans d’entrar 
a fer unes breus referències sí que vull fer una puntualització, perquè s’ha parlat molt 
que si formem part del Consell d’Administració, que si no, miri, jo crec que ni l’equip de 
govern ni aquesta regidora, que, efectivament, forma part del Consell d’Administració, 
té culpa que el Grup del PSC s’hagi trencat de la manera que s’ha trencat. I per tant, 
vull deixar molt clar que el PSC quan li tocava ha estat en el Consell d’Administració i 
si ho ha deixat estar és perquè han tingut problemes interns, i no té res a veure ni amb 
aquesta regidora i, en aquest cas, amb aquest Govern. 
Dit això, i amb relació als dos punts que ens ocupen, efectivament, es tracta de fer 
viable Vivendes de Girona i, en aquest sentit, això és el que al meu grup se li ha 
traslladat des del primer moment durant aquesta legislatura i és el que hem estat 
intentant, i crec que ho hem fet treballant i col·laborant amb el Govern, perquè 
Vivendes de Girona passés a ser una empresa pública de l’Ajuntament viable. Perquè 
ni funcionava, i això el senyor Olòriz ho deia fa un moment, i ho deia ell que estava al 
Govern tripartit, ni la gestió era tan bona ni molt menys la situació que es va trobar 
aquest nou equip de govern, i en aquest cas, jo com a membre del Consell 
d’Administració de Vivendes de Girona, aquesta legislatura era tan bona i tan maca 
com s’ha intentat explicar i escenificar avui en aquest plenari. Crec que això és 
important tenir-ho en compte, perquè, precisament, si avui es porten aquests dos 
punts a l’ordre del dia d’aquest Ple, doncs, és per intentar pal·liar o per intentar millorar 
la situació en què es troba Vivendes de Girona i que ens ve del darrere. Perquè 
l’aparcament de la plaça del Pallol és un tema del qual durant la legislatura passada en 
varem parlar molt i molt llargament i a bastament, que era una decisió que crec que 
cap grup de l’oposició en aquell moment va veure amb bons ulls, però que es va tirar 
endavant perquè el Govern tenia la majoria per fer-ho i ara se’n paguen les 
conseqüències. 
I pel que fa a l’altre punt, que és amb relació a les vivendes assistencials per a gent 
gran, com el senyor Olòriz ens recordava, i que finalment va haver-hi el canvi i es va 
fer el centre cívic. Nosaltres en aquell moment teníem dubtes, però varem donar 
suport perquè aquest centre cívic tirés endavant. Sí que, efectivament, sembla ser que 
ha quedat petit. Però, bé, jo crec que ara sobre això s’ha de seguir treballant per veure 
si podem millorar la situació al Barri Vell, però sí també nosaltres seguim reconeixent 
que hem avançat perquè el Barri Vell no tenia centre cívic i era una demanda de tot el 
barri i avui sí que el té. I per tant, en aquest sentit, nosaltres, i com ja em vaig 
expressar com a membre del Consell d’Administració de Vivendes de Girona, donarem 
suport a aquests dos punts de l’ordre del dia. 
 
Intervé la senyora M. Àngels Planas, qui exposa, cada punt que anem avançant no 
surto de l’increïble que vaig sentint a cada un dels punts, aquest ja ha sigut màxim, 
perquè és increïble que ens demanin a nosaltres explicacions per una gestió que han 
fet vostès, que l’havia feta l’antic Govern, que l’hem heretat, que el que nosaltres hem 
intentat és buscar la solució als problemes, que nosaltres no hem generat, que ens els 
hem trobat, i per tant, hem fet el millor possible per a aquest Ajuntament i per a 
Vivendes. 
La senyora Pia no entén per què ens ha portat a aquesta situació: per exemple, Santa 
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Eugènia, que ens hem trobat amb una estructura per allà de Vivendes sense acabar, 
sense saber què es volia fer; per exemple, del centre cívic del Barri Vell, on es volien 
fer unes «vivendes» assistides on sortia a 2.000 euros per mes a la gent que s’havia 
d’assistir; a la plaça del Pallol, on ens varem trobar amb una empresa que havia fet 
fallida, com he dit abans.  
No entenc que vostès no entenguin d’on ve aquesta situació. L’hem provocada 
nosaltres? No, l’hem heretada nosaltres. I ens varem trobar amb una situació molt 
difícil i molt complicada i hem intentat fer la gestió millor possible. Com ho hem fet? 
Amb un centre cívic del qual gaudeixen tots els ciutadans de Girona, tothom està 
encantat amb aquest centre cívic. Que val diners el centre cívic? Evidentment, però si 
l’hagués fet l’Ajuntament també valdria diners. Però hem donat viabilitat a una zona 
que estava perduda i només generava pèrdues i pèrdues per a Vivendes de Girona. 
Què hem acabat la plaça del Pallol i hem intentat llogar i gestionar el millor possible el 
pàrquing de la plaça Pallol? I tant. I què hem acabat fent? Hem acabat fent que 
reverteixi a l’Ajuntament per donar viabilitat a aquesta empresa, i aquesta empresa ara 
tancarà amb 28.000 euros de beneficis. I quan nosaltres varem arribar aquí, com ens 
varem trobar l’empresa? És una hipocresia impressionant parlar d’aquesta manera 
com s’està parlant quan saben com s’havia gestionat i com s’havien dit les coses. 
Estic totalment, quasi tot el discurs, d’acord amb el senyor Olòriz, amb el que ha dit el 
senyor Olòriz. I el senyor Olòriz almenys té la valentia de fer autocrítica, i aquí és el 
que s’haurien de fer moltes de les persones o grups que han estat governant en el seu 
moment. 
 
Intervé la senyora Pia Bosch, qui expressa, no hi entrarem en profunditat perquè jo 
crec que aquest és un tema que s’hauria de parlar a bastament i amb moltes dades a 
sobre la taula. No ens barallarem vostè i jo senyora Planas, però no em negarà que 
aquesta empresa tenia en la seva caixa 3 milions i mig d’euros quan va començar 
aquest mandat. I el senyor Berloso diu que no. Doncs, escolti, les dades de què 
nosaltres disposem diuen que sí, per tant, en algun moment amb els tècnics 
responsables d’abans i els tècnics que després han gestionat al llarg d’aquests tres 
anys i mig, que són tres anys i mig per anar gestionant cada un d’aquests temes, en 
podem parlar. 
Evidentment, vostès poden fer el que vulguin, el que amb el seu criteri puguin dins de 
la legalitat fer amb aquesta empresa, però el que no poden dir és que al llarg d’aquests 
tres anys i mig l’única cosa…, en fi, hem arribat fins aquí a causa d’allò que varen 
heretar. Mirin, amb tres anys i mig hi ha temps de fer moltes coses. I aquests diners i 
aquests recursos que tenia l’empresa pública s’havien de destinar, com s’havien 
destinat sempre, a anar fent promocions de «vivenda» social i a treure-les o a lloguer o 
a venda. I així s’havia anat fent. I això és el que s’havia de seguir fent des del nostre 
punt de vista. Canviant criteris, utilitzant sistemes que en aquell moment donessin 
resposta a aquelles necessitats que en aquell moment tingués la població de Girona? 
Evidentment. Però liquidant per la via d’anar laminant i d’anar buidant de contingut i de 
personal aquesta empresa, nosaltres això no ho compartim i, per tant, no podem estar-
hi d’acord. 
I en aquest sentit, crec que m’han entès perfectament a què em referia. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, qui expressa, molt breument, perquè, si no, algun 
periodista haurà de canviar el titular, en comptes de ser un ple de tràmit, això serà un 
ple d’alta tensió, que sembla que tinguem tots la sensibilitat una miqueta a flor de pell. 
Molt breument. Senyora Veray, no crec haver-la acusat de res, m’he limitat a constatar 
qui forma part en l’actualitat del Consell d’Administració, d’acord? Per tant, aclarit. 
Senyor Olòriz,  m’han sorprès algunes afirmacions, li ho haig de dir, i ho dic, i ho sap, 
sense cap... (veus de fons) Però si encara no he parlat, senyor Olòriz! Doncs, ara li 
anava a llançar una floreta. M’ha sorprès que em digui que el problema d’habitatge és 
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similar al de l’inici del mandat; vostè sap tan bé com jo que el problema de l’habitatge 
s’ha agreujat en algunes zones de Girona, i això em consta que ho sap i que ho 
coneix; per tant, dir que la situació és similar em sembla injust. 
Vostè va gestionar –i aquí ve la floreta, senyor Olòriz–, i jo sempre ho he reconegut, 
aquesta promoció de «vivenda» de protecció oficial, crec que la va gestionar des de la 
seva regidoria amb encert i no tinc cap problema a dir-ho, però si vostè gestionava 
aquestes «vivendes», aquests habitatges era perquè algú els construïa. I crec que 
també és injust dir que Vivendes no feia una bona funció.  
Jo crec que és una bona eina i m’he limitat a dir que en aquests tres anys i mig no 
veig, i ho continuo dient, un model clar de què volem que sigui Vivendes: si s’ha de 
liquidar, es liquida, seré crítica, i ja faré l’argumentació. El que no pot ser és anar 
mantenint una empresa sense dotar-la de cap contingut. I fixin-se, aquesta ha estat la 
meva intervenció, l’han buidat de contingut. Què fem d’aquesta empresa? Si no està 
fent res aquesta empresa. Per tant, simplement –ja dic, sense cap ànim d’ara fer-ne un 
tema– això és el que deia. I em sembla que tots estem preocupats per la situació de 
Vivendes i tenim visions diferents, però crec que aquest és un debat que s’hauria 
d’haver abordat i que a les polítiques d’habitatge no hem fet prou i la situació va 
empitjorant.  
I en aquest mateix sentit, regidora Planas i regidor Berloso, que també és responsable 
d’aquesta àrea, el que dic és que en aquests tres anys i mig no em fa la sensació que 
vostès hagin tingut un objectiu clar de què s’ha de fer de Vivendes. I no li vull recordar 
la reunió on eren presents la majoria dels regidors que som aquí, d’on varem sortir tots 
escandalitzats de la xifra que ens donaven de pèrdues d’aquesta empresa. Això va 
anar així. I llavors, es va anar parlant tranquil·lament i es va anar arreglant el tema, 
d’acord? I això no ho he dit a la primera intervenció, però ja que vostè diu el que diu, jo 
també li responc: va haver-hi una reunió d’on varem sortir tots bastant escandalitzats 
de les xifres que se’ns donaven. Per tant, em limito a demanar que donin un objectiu i 
un contingut clar a l’empresa Vivendes, que és cent per cent municipal, els ho recordo. 
 
Fa ús de la paraula el senyor Joan Olòriz, qui manifesta, està bé sempre preveure les 
coses, potser ho he fet d’una manera exagerada, però la veritat és que poques 
vegades he pogut parlar de Vivendes en aquest Ple, primer, per una certa contenció i, 
d’altra, que no he format part del Consell d’Administració enguany. 
Com vaig arribar al Govern, em vaig trobar amb unes Vivendes de Girona en mans 
d’Urbanisme, i malgrat se’m van donar les competències d’habitatge, se’m va negar 
qualsevol tipus d’autoritat a Vivendes de Girona. En el moment en què vaig arribar, 
totes les «vivendes» es venien, és a dir, la política de Vivendes no era de fer cap 
«vivenda» de lloguer, totes es venien. 
Arriba el 2008 i varem aconseguir en la política de govern que el 50 per cent fossin de 
lloguer. Tot i així, jo vaig deixar, i en alguna acta de Vivendes de Girona deu ser-hi, 
que aquest era un percentatge petit, que començant la crisi, les «vivendes» no es 
podien vendre. Així va passar, en determinades promocions ens varem trobar que 
bona part de les «vivendes» no es venien. I aleshores, se’ns va traspassar per tenir 
llogaters.  
Quin problema teníem? Jo gestionava, però no decidia el preu, és a dir, el preu partia 
d’una màgia que jo mai he entès que les «vivendes» les paguen els llogaters o els 
propietaris. És a dir, que el cost de promoció de «vivendes» públiques té cost zero. Jo 
realment vaig sortir impressionat d’aquesta acció del socialisme real, que porta que fer 
«vivendes» no costa diners a la població. Jo sempre havia pensat, i així ho havia vist a 
Terrassa, al Prat, a Barcelona mateix, que per fer «vivendes» havia d’haver-hi una part 
de pressupost municipal; una part de pressupost municipal que permetia, aleshores, 
no repercutir el 100 per cent al preu dels lloguers. Fent mans i mànigues, ens sortien 
lloguers de 400 euros, de 450, que nosaltres dèiem que eren impossibles de mantenir. 
I va començar a haver-hi una pilota d’impagats.  
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Però em vaig negar a signar els papers de Vivendes de Girona perquè aquesta pilota 
d’impagats teòricament es cobrarien, i per tant, sortien els números fantàstics. Pim-
pam, pim-pam, això s’havia de cobrar i, per tant, no hi havia cap tipus de dèficit. I jo 
vaig dir: «Mirin, a partir d’ara jo no signaré cap paper més.» 
En aquell moment, el regidor delegat, un home múltiple en les seves capacitats, que 
se’l treuen de les mans els partits, perquè sembla que és una persona amb unes 
capacitats sobrehumanes, em deia que jo, òbviament, era una persona que no entenia 
de polítiques urbanístiques i d’habitatge perquè les coses havien funcionat molt bé 
abans que jo fos regidor. I després, suposo. 
Per tant, em sembla que calia una política d’habitatges integral. 
Jo el que puc criticar del nou Govern és, per exemple, que el pla local d’habitatge que 
teníem embastat no s’acabés, perquè el pla local d’habitatge que teníem embastat i 
que calia fer moltes coses, que vaig tardar tres anys perquè Urbanisme es negava a 
donar-me informació, per això ara no entenc que no l’hagin acabat. Jo penso que 
vostès el podien haver acabat molt més ràpid.  
I per tant, en aquest sentit, ens calia aquest pla local d’habitatge per trobar la fórmula 
en què Vivendes s’havia de transformar. Hi havia possibilitats de crear un institut 
municipal d’habitatge, crear moltes altres alternatives a aquest manteniment d’una 
Vivendes agònica que havia estat pensada per a un model, és a dir, fer cases 
adossades, fer pisos per vendre, un model determinat. Voler canviar de model en un 
període de crisi, jo penso que va ser un fracàs i va portar els serveis socials a una 
tensió enorme, en alguns casos a decidir fer uns habitatges a un lloc determinat 
perquè hi havia un solar, encarregar-ho a uns joves arquitectes i crear una estructura 
impossible de gestionar en un lloc molt sensible. 
Per tant, evidentment que sóc crític i sóc autocrític: no vaig fer prou per canviar-ho, 
vaig tragar-me aquesta situació, em vaig equivocar acceptant l’statu quo. Jo penso que 
tot això ens ha de servir per aprendre, les noves generacions que en el futur governin 
des de l’esquerra la ciutat i la governin des de posicions plurals, no des del despotisme 
il·lustrat, sinó des de posicions plurals, veure la importància d’aprendre dels errors 
d’aquells que han governat abans, dels encerts, que algun n’hem fet, però també dels 
errors.   
 
Intervé el senyor alcalde, qui agraeix les intervencions, i comenta, abans de passar a 
la votació, algunes coses per aclarir, perquè no fos cas que algunes de les coses que 
s’han dit acabessin traslladant-se també a l’opinió pública i generés una bola de 
confusió com en altres casos. 
Certament, senyora Bosch, hi havia 3 milions i escaig, sí, eren els préstecs que 
s’havien concedit per poder emprendre les obres. És fer una mica de trampa dir que 
varem agafar una societat que tenia com si fos tresoreria guardada allà 3 milions i 
escaig i ara no hi són. Oh, és clar, l’única manera de tenir-los és no haver fet res, els 
tindríem i no hauríem fet res. Per tant, s’han fet coses i s’han utilitzat uns diners que 
eren préstecs concedits, no era diner de caixa que tenia la societat, de butxaca per 
poder disposar; eren uns préstecs. Aclarim-ho bé, perquè no fos cas que ara surti algú 
dient que l’Ajuntament ha fet desaparèixer 3 milions i mig, amb aquesta frivolitat amb 
què vostè ho ha expressat. Per tant, queda clar, eh?, hi havia uns diners que eren uns 
imports d’uns préstecs concedits per poder fer activitat. 
Dos, és clar que han canviat coses en habitatge, entre altres coses, i ràpid, varem 
canviar el preu del lloguer dels pisos de l’Ajuntament de Girona; van passar 
exactament a la meitat. Això potser a algú li semblarà que no beneficia ningú; jo crec 
que sí: les persones beneficiàries d’aquesta rebaixa del 50 per cent i més baix i tot –i 
més baix i tot– se’n beneficien. 
Ara, jo recordo molt bé per què Vivendes de Girona va acabar rebent un pàrquing, ho 
recordo molt bé: va ser una decisió merament instrumental –i se’ns va dir així–, perquè 
hi ha havia una situació, diguem-ne, bastant surrealista. O sigui, s’havia adjudicat una 
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obra a una empresa i aquesta empresa literalment desapareix, abandona l’obra –hi ha 
informes en aquest sentit que ho reconeixen–: l’empresa d’aquí al costat abandona 
l’obra i deixa empantanegada una part important de la ciutat de Girona. I algú va 
pensar, i potser no estava mal vist en aquell moment, que per sortir del pas perquè 
això no s’acabés convertint en un forat negre al mig de la ciutat, que la solució era 
utilitzar un instrument que ja existia per fer una mica de dir: «fem un bypass, utilitzem 
aquesta societat...» Si això era així, perquè era així –i jo recordo molt bé el Ple en què 
ens varem discutir sobre això–, és normal ara que un cop ha deixat de ser instrument 
torni on era abans.  
Un altre debat és el tema de les Voltes d’en Rosés, que ja el varem tenir obertament, i, 
evidentment, hi han models diferents sobre això, però no és ni de lluny el que ens 
ocupa; el que ens ocupa avui és: acceptem o no que l’Ajuntament recuperi la 
concessió del pàrquing del Pallol? I l’altra és la qüestió de les Voltes d’en Rosés. 
Passaríem a votació. Em dispensaran, per tant, entenc que hi ha dues votacions 
diferents, perquè hi ha grups que han anunciat vots diferents, i com que a més ens 
falten dos regidors i tenim una situació complexa en la composició del plenari, haurem 
d’anar molt en compte a l’hora de recomptar els vots. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa a votació la proposta que correspon al punt 
número 9 de l’ordre del dia, s’aprova per quinze vots a favor dels grups municipals de 
CiU, PPC, ICV-EUiA i el regidor no adscrit senyor Carles Bonaventura Cabanes, un vot 
en contra del grup municipal del PSC i set abstencions del grup municipal de la CUP i 
els regidors i regidores no adscrits senyora Glòria Plana Yanes, senyora Pia Bosch i 
Codolà, senyor Xavier Amores Bravo, senyor Àngel Quintana Morraja, senyora Amèlia 
Barbero Rivera i senyor Joaquim Bonaventura Ayats.  
 
Sotmesa a votació la proposta que correspon al punt número 10 de l’ordre del dia, 
s’aprova per tretze vots a favor dels grups municipals de CiU, PPC i el regidor no 
adscrit senyor Carles Bonaventura Cabanes, un vot en contra del grup municipal del 
PSC i nou abstencions dels grups municipals de la CUP, ICV-EUiA i els regidors i 
regidores no adscrits senyora Glòria Plana Yanes, senyora Pia Bosch i Codolà, senyor 
Xavier Amores Bravo, senyor Àngel Quintana Morraja, senyora Amèlia Barbero Rivera 
i senyor Joaquim Bonaventura Ayats.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ                 
 
11. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona núm. 51 - PA 89 L'Aurora.  
 
El  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  del  dia  8  de  setembre  de  2014,  va  adoptar 
l'acord d'aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 51, delimitació del PA 89 L'Aurora, acordant-se prèviament la suspensió de la 
tramitació d'instruments de planejament derivat, i dels instruments de gestió o 
d'urbanització, així com de llicències, d'acord amb el que preveu l'article 73 del   Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
L'expedient fou sotmès a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6712 del dia 23 de 
setembre de 2014; en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 182, de 24 de 
setembre de 2014; i en el Diari de Girona del dia 24 de setembre de 2014, sense que 
en el seu decurs s'hagi presentat cap escrit d'al·legacions. 
Així mateix, es va sol·licitar informe a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació ambiental  
dels Serveis Territorials a Girona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la  
Generalitat de Catalunya, el qual fou emès en data 20 d'octubre de 2014, declarant la   
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no  subjecció a avaluació ambiental de l'esmentada modificació. 
En l'àmbit sectorial, es varen sol·licitar informes a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 
de la Generalitat de Catalunya, i a la Direcció General d'Aviació Civil, del Ministeri de 
Foment, els quals, no obstant el temps transcorregut, no han emès l'informe sol·licitat, 
pel que es considera convenient continuar la tramitació de l'expedient. 
 
Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
 
APROVAR provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 51 - PA 89 L'Aurora, de conformitat amb el que disposa l'article 96 en relació 
amb l'article 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; i donar-ne 
trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes de la seva aprovació definitiva, si s'escau. 
 
Presenta la proposta el senyor Carles Ribas, regidor delegat d’Urbanisme i Activitats, 
qui exposa, el Ple ja coneix sobradament aquesta modificació puntual, va haver-hi fins 
i tot una visita dels portaveus a la zona en concret. I el 8 de setembre del 2014 es va 
fer l’aprovació inicial de la modificació puntual del que tots coneixem ara com a Aurora. 
Aquest és el segon tràmit, és l’aprovació provisional. Ha transcorregut el termini 
d’informació pública d’un mes, en què no hi ha hagut cap mena d’al·legacions al 
respecte.  
Sí, s’han complert aquells requisits necessaris que era demanar a l’Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental si feia falta la subjecció a avaluació ambiental, i ens van 
contestar que no. I també s’ha complert amb al tràmit de l’ACA, que ja és una 
dinàmica, però, vull dir, no contesten, però entenem que hem de seguir el procediment 
per donar compliment al respecte.  
I, per tant, els portem a la seva aprovació, l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del text refós que fa referència a l’Aurora, a fi i efecte que donin el seu vistiplau 
i puguem seguir amb la tramitació. 
Moltes gràcies. 
 
Obert debat, intervé el senyor Xavier Amores, regidor no adscrit, en nom dels regidors 
no adscrits que representa, qui exposa, nosaltres a l’aprovació inicial ja varem votar a 
favor. Pensem que és una bona solució, crec, a més, que va anar precedida d’un espai 
de diàleg, de millora per part del conjunt de grups, aquesta visita que també va 
permetre veure in situ la magnitud del que es podia fer i de quines millores es podien 
arribar a introduir. 
Com bé saben, nosaltres ja ens havíem abstingut en el que era l’avanç que es va 
presentar al gener del 2013 per alguns dubtes que teníem més aviat relacionats amb 
el que era la intensitat que es podia donar, així com alguns determinats usos que 
podria haver-hi i la preocupació o el capteniment entorn al tema més de patrimoni 
industrial que podria haver-hi relacionat. I jo crec que hem aconseguit, amb les millores 
que s’hi van introduir entre aquell avanç fins a l’aprovació inicial, que crec que van ser 
ben recollides per l’Àrea d’Urbanisme, que ens han permès una ampliabilitat en el 
projecte, a més, no afectar la zona del riu afectada per la protecció de la Xarxa Natura 
2000. I per tant, una millora notable d’aquest projecte, un bon espai de diàleg que ha 
permès que el projecte ara sigui probablement molt més majoritari i que, diguem-ne, 
pugui recollir el sentir dels diversos grups, que ens fa, de nou per coherència, 
evidentment, votar a favor d’aquesta aprovació provisional. 
 
Fa ús de la paraula la senyora Glòria Plana, regidora no adscrita, qui expressa, 
simplement per anunciar el meu vot favorable a aquest punt, perquè en el seu moment 
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a l’aprovació inicial crec que vaig ser l’única regidora que no va donar el seu vot 
afirmatiu esperant a veure si hi havia al·legacions, amb la qual cosa, com que no n’hi 
han hagut, i per tant, em sembla adequat el projecte i hi votaré a favor. 
 
Intervé el senyor Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui manifesta, com no és cap 
novetat, sempre que arriba aquest tema al Ple, anunciaré que no participaré en la 
votació per una incompatibilitat familiar. 

Intervé la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui expressa, 
com que ja es varen tenir en compte al llarg de tot el procés en bona mesura, de 
manera substancial, aquelles aportacions que es van fer des del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, lògicament, hi votarem a favor. 

Fa ús de la paraula el senyor Joan Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui 
exposa, el que podria haver estat un gran error que afortunadament l’acció de l’ANG 
va poder paralitzar, ara ens trobem amb una bona solució. El que demostra que a 
vegades el temps i l’acció social i l’acció ecològica ajuden a solucionar millor els temes 
que la simple i pura decisió política per majories. 
 
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui manifesta, 
simplement, agrair al regidor d’Urbanisme una vegada més que en aquest tema va 
decidir obrir a la participació de tots els regidors que poguessin veure sobre el terreny 
quins eren els nostres dubtes. Agrair la capacitat de diàleg. I agrair també, 
evidentment, com ha fet el senyor Olòriz, a l’Associació de Naturalistes de Girona tota 
l’acció que va fer en defensa de l’Aurora.  
I pensem que és un bon precedent a continuar gestionant d’aquesta manera. El 
moviment ecologista sempre es mobilitza en defensa del patrimoni natural, sovint és 
titllat de ser portador de la cultura del no, però, com podem veure, el moviment 
ecologista és savi i defensa molt bé les seves posicions, fins al punt que les 
administracions moltes vegades li han de fer cas. 
Per tant, enhorabona. I hi votarem a favor.  
 
Intervé la senyora Concepció Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui 
manifesta, simplement per anunciar el vot favorable del meu grup en aquest punt de 
l’ordre del dia, com havíem fet ja fins a dia d’avui, que hi havíem donat suport, i per 
tant, el mantenim. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-dos 
vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC, PPC, la CUP, ICV-EUiA i els regidors i 
regidores no adscrits senyora Glòria Plana Yanes, senyora Pia Bosch i Codolà, senyor 
Xavier Amores Bravo, senyor Àngel Quintana Morraja, senyora Amèlia Barbero Rivera 
i senyor Joaquim Bonaventura Ayats. 
 
El Sr. Carles Bonaventura no participa en la votació per interès particular.  
 
12. Aprovar el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat 
Inmobiliaria de Promoción Escolar, SA, i aprovar inicialment la modificació 
puntual  del  Text  refós  del  PGOU  de  Girona  núm.  62  UA  80  Camí  vell  de 
Fornells. 
 
El vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Girona preveu la UA 80 Camí vell de 
Fornells, que en aquesta data no s'ha desenvolupat. 
Pels motius que consten degudament relacionats en la memòria del projecte, els 
serveis tècnics municipals, previ encàrrec, han procedit a la redacció de la modificació  
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puntual  del  Tex  refós  del  PGOU  núm.  62  UA  80  Camí  vell  de Fornells, amb 
l'objectiu d'ajustar la delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística als límits de la  
propietat inclosa en l'àmbit i als condicionants topogràfics existents; modificar  
l'ordenació preestablerta en el plànols d'ordenació del Pla General per a permetre una  
millor implantació de les edificacions i millor funcionament dels accessos a les  
parcel·les  resultants, ajustar a la legislació urbanística vigent, els deures de cessió de 
sòl urbà no consolidat del propietaris dels terrenys, i ajustar l'afectació de l'alineació 
del carrer de la Riera de Mus a la corresponent a una amplada de carrer constant 
coincident amb el tram executat, i amb l'obtenció dels terrenys afectats per cessió 
gratuïta. 
Respecte a la cessió es proposa l'aprovació del conveni subscrit entre l'Ajuntament i  
l'entitat Immobiliària de Promoción Escolar, SA, a fi d'obtenir la regularització del traçat 
del vial que preveu el planejament. 
La modificació no comporta increment del sostre edificable, ni de la densitat de l'ús 
residencial ni de la intensitat dels usos ni la transformació dels mateixos, per tant, no li 
és d'aplicació l'obligació d'incloure la documentació establerta a l'art. 99 de la LUC ni 
l'increment de reserves per a sistemes urbanístics establerts a l'art. 100 de la LUC. 
La finalitat del PA és la de completar el teixit urbà en àmbits que en la seva major part  
no  han  estat  objecte  prèviament  de  transformació  urbanística,  per  tant, d'acord 
amb l'establert als articles 43.1 i 70.2a del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22  
de  febrer, i 40.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,  pel  qual s'aprova el Reglament 
de la Llei d'urbanisme, li és d'aplicació el deure de cessió del 10% d'aprofitament 
urbanístic. 
L'abast de la modificació puntual del Pla General suposa la modificació de la fitxa 
inclosa de l'annex normatiu UA 80 Camí Vell de Fornells, el canvi de subzona 
urbanística dins de la Zona de ciutat jardí amb parcel·la  gran (clau 2.3) i la modificació 
de la ordenació fixada al plànol d'ordenació detallada del sòl urbà. 
 
Vist l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple l'adopció 
del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Girona i l'entitat 
Inmobiliaria de Promoción Escolar, SA, als efectes de regularitzar la vialitat confrontant 
amb la finca de la seva propietat; i sotmetre'l a informació pública, pel termini  d'un  
mes,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  25  i  26  del  Decret 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 
 
Segon.- Suspendre la tramitació dels instruments de planejament derivat, projectes de 
gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de parcel·lació 
de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, així com els règims de 
comunicació i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 
sectorial, pel termini d'un any, dins l'àmbit afectat per la present   modificació puntual 
del PGOU núm. 62, delimitat gràficament en el plànol d'àmbit obrant a l'expedient, de 
conformitat amb el que disposa l'article 73 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 62 UA 80 Camí vell de Fornells, de conformitat amb el que disposa l'article 96 en 
relació amb l'art. 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
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Quart.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant 
edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la premsa local. 
 
Cinquè.- Sol·licitar els informes sectorials pertinents, en el seu cas, de conformitat  
amb  el  que  disposa  l'article  85.5  de  l'esmentat  DL  1/2010,  de  3 d'agost. 
 
Presenta la proposta el senyor Carles Ribas, regidor delegat d’Urbanisme i Activitats, 
qui exposa, tal com se’ls va explicar, en definitiva, això esdevé arran d’una unitat 
d’actuació, la unitat d’actuació 80, per tant, és una iniciativa totalment privada del 
desenvolupament d’una unitat ja marcada al costat del que seria l’escola Les Alzines. 
A partir d’aquí, quan es proposa anar al Departament d’Urbanisme per poder iniciar 
aquesta unitat d’actuació, se’ns generen dues qüestions que convenien ser 
analitzades i que han motivat aquesta modificació que avui es porta al Ple a la seva 
valoració. 
La primera d’elles és que seguint l’ordenació ja establerta en el Pla general, sobretot a 
la finca veïna, l’anterior Govern i, arran també de la visió dels serveis tècnics, va 
considerar adient que no es mantinguessin en aquesta zona unes edificacions de 
planta baixa i dos pisos, sinó que es busqués una volumetria que no fos en alçada, 
sinó en amplada, podríem dir-ho en aquest aspecte. I per mantenir la uniformitat 
pròpiament amb els terrenys confrontants i les modificacions que hi havien hagut 
anteriorment, també es proposa aquesta modificació. 
S’aprofita alhora per protegir un espai que confronta en el que seria el Camí Vell de 
Fornells, és un espai on hi ha plantats un seguit d’arbres i que realment el que 
preteníem és protegir-lo, es fa com a definició pròpiament de zona protegida, de zona 
verda, i això fa modificar l’accés a aquesta unitat d’actuació a través de la pujada ja 
existent en el moment actual, que és una pujada de terra que segur que tots coneixen 
just al final del que seria anant cap al sud del col·legi. 
A partir d’aquí, això també comporta o permet a l’Ajuntament poder desenvolupar i 
finalitzar d’una vegada per totes el carrer de Riera de Mus, que és el carrer que puja –
perquè se situïn tots vostès– des de la zona Decathlon, Media Markt. És un carrer que 
havia quedat no acabat perquè tenia la definició errònia, i així ho manifesten els 
serveis de planejament de part de l’Ajuntament, perquè tenia una amplada 
determinada i acabava en forma de trompeta, si m’ho permeten dir, perquè 
s’eixamplava enormement i afectava tres-cents llargs metres quadrats del col·legi de 
Les Alzines, que comportava que l’Ajuntament l’hagués d’expropiar i pagar. 
A partir d’aquí, i per mantenir l’alineació correcta d’aquest carrer, del carrer Riera de 
Mus, el que fa és situar-lo de forma correcta quant a amplada i mantenir l’amplada que 
ja tenia en tot el seu traçat. Això redueix el terreny afectat en el col·legi de Les Alzines. 
I al no expropiar, s’ha arribat a un conveni, acord que ells cedeixen gratuïtament 
aquesta part de terreny que l’Ajuntament hagués hagut de pagar en el seu moment i 
faran el mur de separació pròpiament amb el col·legi, i això ens permetrà no haver de 
gastar ni un euro, ni un cèntim d’euro a fi i efecte de poder desenvolupar i poder ja 
urbanitzar aquest carrer en si mateix. 
Ho portem a la seva aprovació, ara s’iniciaran tots els tràmits i també estic a la seva 
disposició com en l’anterior cas de si ho volen anar a veure, si ho volen veure in situ, 
també els acompanyaria si això fes falta. Moltes gràcies.  
 
Obert debat, intervé el senyor Xavier Amores, regidor no adscrit, qui exposa, estem 
davant de la modificació puntual del Pla general número 62. Alguna vegada ja he fet la 
reflexió que més d’hora que tard haurem de plantejar el tema del pla general, 
probablement, els propers del següent mandat, perquè anem fent modificacions 
puntuals sobre un pla que ja comença a tenir uns quants anys i hi ha hagut 
segurament canvis a la ciutat. 
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En tot cas, en el que ens pertoca en aquest punt de l’ordre del dia, després de 
consultar l’expedient i tractant-se d’una aprovació inicial, votarem a favor de la 
proposta. Ens sembla que és, des d’una perspectiva urbanística, coherent. Com es 
deia abans, les actuacions que s’havien fet, crec que a la zona de Mas Palahí, que és 
molt a prop d’aquesta unitat d’actuació, busquen una certa coherència per no donar 
una alçada excessiva. Ens sembla que és raonable. 
A la vegada crec que també, fins a cert punt, és una bona notícia que a una unitat 
d’actuació en què anteriorment no s’havia fet una transformació urbanística, avui hi 
hagi alguna iniciativa. Potser veníem anteriorment d’un període que hi havien moltes 
actuacions, doncs, ara estem en un període que fins i tot és notícia que hi hagi algun 
privat que faci alguna iniciativa d’aquest tipus. 
Hem revisat el conveni, ens sembla prudent la modificació, ja que no comporta ni 
increments de sostre ni de canvis de la densitat de l’ús residencial, ni intensitat, ni dels 
usos, és coherent respecte als accessos, i també aquesta alineació que pel que ens 
ha explicat l’equip tècnic prové d’un error de planejament. I a la vegada, aquest 
conveni ens permet un cert estalvi a l’hora de no haver d’expropiar més del que seria 
estrictament necessari. 
Tot plegat ens duu que a aquesta aprovació inicial hi votarem a favor. I acceptem 
realment de bon grat poder fer-hi una visita, en tot cas, comentar si hi ha algun 
element que pugui ser susceptible de veure i veure en aquest procés entre l’aprovació 
inicial i provisional, que no sé si hi arribarem a temps. 
 
Intervé la senyora Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, per anunciar 
el seu vot favorable a aquest punt d’acord, i manifesta, també unir-me a la reflexió,  jo 
m’he endinsat recentment en els temes d’urbanisme, perquè quan es porten moltes 
modificacions i després de tretze anys de l’últim pla general, potser sí que seria 
moment que s’assumís l’elaboració d’un de nou.  
I també, acceptar la invitació del regidor per fer una visita in situ per veure de millor 
manera com quedarà sobre el terreny. 
 
Intervé el senyor Jordi Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui expressa, 
m’afegeixo també a la petició de fer aquesta visita, si és possible, malgrat que jo sí que 
anuncio que el nostre grup municipal hi votarà en contra. 
També m’afegeixo a la reivindicació de començar a pensar a dissenyar un nou pla 
general, un POUM per al nostre municipi, perquè, efectivament, portem moltes 
modificacions i potser comença a ser hora de fer un replantejament, introduir nous 
criteris en com s’ha de desenvolupar la nostra ciutat i com hem d’anar urbanitzant o 
recuperant zones que han estat urbanitzades i, des del meu punt de vista, malmeses. 
Nosaltres hi votarem en contra perquè considerem que la zona del camí vell de 
Fornells, de la zona de Palau, ha estat objecte en general d’un desenvolupament 
urbanístic d’una certa alta ocupació i bastant expansiva. Moltes cases baixes, moltes 
piscines i una progressiva expansió urbanística que, en definitiva, ocupa molt de 
territori i va fragmentant ecosistemes i territoris. I nosaltres pensem que això no és una 
bona praxi urbanística i territorial per a un país que és tan petit com el nostre i unes 
comarques gironines tan petites. 
Per això, en certa manera, apel·lem als criteris de gestió del territori que l’apreciat Oriol 
Nel·lo va proposar fa una colla d’anys quan a Catalunya es gestaven els plans parcials 
territorials, bàsicament, un binomi: estalviar sòl i condensar els creixements. Pensem 
que aquesta és la millor política per fer una ciutat compacta i eficient i evitar més 
fragmentació territorial a tots els efectes, que, a més a més, té efectes col·laterals en 
molts termes: energètics, de mobilitat, etcètera. 
Vull manifestar-los també la meva preocupació com a regidor i com a ciutadà i com a 
activista ecologista, perquè ja he sentit diverses vegades, no només en aquest Ple, 
sinó en altres àmbits i mitjans de comunicació, per part d’altres estaments 
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governamentals, que comencen a percebre que la construcció s’està recuperant i que 
això es concep com un símptoma de recuperació i de bona salut econòmica. Jo ho 
sento, però m’he tirat molts anys de la meva vida anant a la contra i penso que ara és 
el moment de tornar-ho a fer: crec que no hauríem de basar una previsible o una 
suposada recuperació econòmica una vegada més en el totxo i en la construcció. Crec 
que hauríem d’aprendre dels errors que varem cometre en el passat i ser molt i molt 
prudents i molt curosos amb el que puguem fer a partir d’ara. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per vint-i-dos 
vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC, PPC, ICV-EUiA i els regidors i 
regidores no adscrits senyor Carles Bonaventura Cabanes, senyora Glòria Plana 
Yanes, senyora Pia Bosch i Codolà, senyor Xavier Amores Bravo, senyor Àngel 
Quintana Morraja, senyora Amèlia Barbero Rivera i senyor Joaquim Bonaventura 
Ayats i un vot en contra del grup municipal de la CUP. 
 
13. Aprovar  inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona núm. 61 per a la millora de l'accessibilitat. 
 
En compliment del que disposa l'article 97 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, els serveis tècnics municipals han redactat la modificació puntual del Text refós 
del PGOU de Girona núm. 61 per a la millora de l'accessibilitat. 
A l'anterior normativa cal afegir-hi també les disposicions de la més recent Llei 
13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, que permet dur a terme actuacions en 
edificacions preexistents amb la fita de suprimir les barreres arquitectòniques. 
L'objectiu  que  es  pretén  amb  aquesta  modificació  puntual,  a  més  de  donar 
compliment als mandats legals, és el de possibilitar la instal·lació d'ascensors als 
habitatges  plurifamiliars  del  municipi  de  Girona  que,  per  l'antiguitat  de  la  seva 
construcció i tipologia, fan impossible la seva instal·lació complint els paràmetres 
urbanístics d'aplicació. 
Vist  l'anterior,  la  Comissió  Informativa  de  Promoció  i  Ocupació  proposa  al  Ple 
l'adopció del següent acord: 
Primer.- SUSPENDRE la tramitació dels instruments de planejament derivat, projectes   
de gestió urbanística i d'urbanització, així com l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o 
ampliació d'activitats o usos concrets, així com els règims de comunicació i d'altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini 
d'un any, dins l'àmbit afectat per la present modificació puntual del TR del PGOU núm. 
61, delimitat gràficament en el plànol d'àmbit obrant a l'expedient, de conformitat amb 
el que disposa l'article 73 del DL 1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  
refós  de  la  Llei  d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona  
núm.  61  per  a  la  millora  de  l'accessibilitat,  de  conformitat  amb  el  que disposa 
l'article 96 en relació amb l'art. 85 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova  el  
Text  refós  de  la  Llei  d'Urbanisme,  modificat  parcialment  per  la  Llei 3/2012, de 22 
de febrer. 
Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant 
edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial 
de la Província i en la premsa local. 
 
Presenta la proposta el Sr. Ribas, regidor d’Urbanisme i Activitats, qui exposa, en 
aquest Ple es va portar en el seu moment el Pla de Millora Urbana referent als 
ascensors, que el varem debatre aquí i el varem discutir, i l’havia iniciat l’anterior 
Govern; aquest Govern el va ampliar a tota la ciutat. I sí que varem detectar que, 
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evidentment, era un pla en què hi havia una complexitat per dur-se a terme perquè 
moltes vegades quan es volia recuperar l’ascensor, s’havia de col·locar en espai públic 
o bé en espai privat i aquestes parcel·les, tenien ja l’edificabilitat totalment ocupada, i 
per tant, hi havia una certa impossibilitat en execució, llevat que modifiquéssim el pla 
general i així ho admetés. 
El temps que ha fet que coincidís que el Parlament de Catalunya va aprovar el 30 
d’octubre la Llei 13/2014, d’accessibilitat, que establia, doncs, o atorgava aquesta 
possibilitat i exigia que els ajuntaments adaptessin la seva normativa de planejament –
aquest cop, senyor Amores, ens ve imposada la modificació, no l’hem de fer 
nosaltres–, i atorgava una moratòria de dos anys a fi i efecte que –intentaré ser el 
mateix que vaig explicar en el seu moment a la comissió informativa–, és a dir, aquí 
del que es tracta és que per a una parcel·la plurifamiliar o unifamiliar que té esgotada 
l’edificabilitat, si necessita per qüestions d’accessibilitat, doncs, construir un ascensor, 
aquesta legislació, aquesta nova llei admet la possibilitat que ocupi més espai tant del 
privat com fins i tot del públic per construir aquest ascensor per resoldre els problemes 
d’accessibilitat. Sempre tenint en compte una qüestió important, que en el cas de 
privats, si així ho demanen, hauran de sol·licitar llicència i la llicència haurà de 
demostrar que, efectivament, no hi ha cap altra opció factible dins de la mateixa 
«vivenda» i que dur-ho a terme a dintre de la «vivenda» afecta la funcionalitat i hi ha 
realment una situació de ruïna econòmica, és a dir, el cost econòmic supera realment 
el benefici obtingut. 
A partir d’aquí, el que fem és que la legislació ens admetia la possibilitat de poder fer 
aquesta adaptació en dos anys; nosaltres teníem la urgència del pla de millora urbana 
d’ascensors per ja fer-ho, però també ens ha entrat una petició per part d’un veí, en 
aquest cas és de les Pedreres, que es trobava amb aquesta dificultat i, com diu la llei, 
a demanda de veí, ho hem de fer en quatre mesos. I el que fem, doncs, és portar-ho 
avui aquí perquè ho aprovin inicialment i poder dur a terme la modificació pertinent. 

Obert debat, intervé el Sr. Joaquim Bonaventura, regidor no adscrit, en nom dels cinc 
regidors no adscrits, qui exposa, només per manifestar que hi estem d’acord, que hi 
votarem a favor i que ens sembla bé que es faci ja una adaptació de la nova Llei 
d’accessibilitat, que és una llei que va aprovar el Parlament de Catalunya l’any 2014, 
que deixa en el seu contingut algunes qüestions molt clares, és una llei molt més 
clarificadora que l’anterior, tot i que com a persona afectada, en aquest cas, amb la 
política de terminis la mateixa llei –i no tindria massa res a veure amb el que s’ha 
parlat aquí–, doncs, allarga les perspectives que les ciutats siguin més accessibles de 
forma més ràpida. 
No obstant això, la proposta que ens porta el Govern aquí és una adaptació de 
l’aplicació d’aquesta llei a la ciutat de Girona i ens sembla bé. Per tant, hi votarem a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, més enllà 
d’aquesta adaptació legislativa, sí que demanaríem que es fes difusió, i també més 
enllà d’aquesta demanda concreta d’aquest veí, entre algunes comunitats de veïns, 
especialment Can Gibert, especialment Montilivi i algunes zones del sector est, perquè 
hem detectat certa desinformació d’aquestes comunitats de veïns entorn de la millora 
de l’accessibilitat. Per tant, pensem que seria un bon moment per aprofitar aquests 
contactes amb les comunitats de veïns i fer difusió d’aquest tema. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
14. Verificar  el  Text  refós  de  la  modificació  puntual  del  Text  refós  del  
PGOU núm. 56 de desafectació de sòls per canvi d'ubicació de l'enllaç de l'AP-7 
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previst en el PGOU. 
 
El  Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 14 de  febrer de 2014 va 
adoptar l'acord d'aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del 
PGOU de Girona núm. 56 de desafectació de sòls per canvi d'ubicació de  l'enllaç  de  
l'AP-7 previst en el PGOU, de  conformitat  amb  el  que  disposa l'article  96  en  
relació  amb  l'article  85  del  DL  1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
L'esmentat acord fou tramès, juntament amb tota la documentació corresponent, a  la  
Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, del Departament de Territori  i 
Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  efectes  de  procedir a la seva 
aprovació definitiva. 
La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 6 de maig de 2014, 
va adoptar l'acord de suspendre la tramitació de la modificació puntual del PGOU de 
Girona núm. 56 fins que s'incorporessin a la mateixa les prescripcions establertes en el 
mateix acord. 
En compliment de l'anterior acord, els serveis tècnics municipals han procedit a la  
redacció del corresponent text refós, el qual incorpora les prescripcions imposades en 
l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, de data 6 de maig de 2014, el 
qual es sotmet al Ple per a la seva verificació. 
Vist l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple l'adopció 
del següent acord: 
VERIFICAR el Text refós de la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 56 de desafectació de sòls per canvi d'ubicació de l'enllaç de l'AP-7 previst en el 
PGOU, el qual incorpora les prescripcions contingudes en l'acord de la  Comissió  
Territorial  d'Urbanisme  de  Girona,  de  la  Generalitat  de  Catalunya, adoptat en 
sessió del dia 6 de maig de 2014. 
 
Presenta la proposta el Sr. Ribas, regidor d’Urbanisme i Activitats, qui exposa, ja 
havíem entrat a Ple aquesta petició. Recordin, estem analitzant els terrenys que en 
principi estaven afectats per la nova entrada a l’autopista, la sortida o entrada oest. 
Evidentment, va haver-hi una modificació del projecte, es va modificar el traçat de la 
mateixa, i el que fèiem és alliberar aquells terrenys que no havien resultat afectats. 
Això ja va votar-ho el Ple, es va votar, i espero que no canviï aquest cop, també per 
unanimitat. 
L’únic que succeeix és que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de 6 de 
maig, ens va exigir que demanéssim uns informes sectorials i que no requerien 
l’avaluació ambiental. Tots aquests informes s’han demanat, s’han obtingut i ara ja 
portem, definitivament la resolució d’aquesta qüestió. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
15. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Illa 2 - 
Parador del Güell. 
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 24 d'octubre de 2014, va adoptar  
l'acord  d'aprovar  inicialment  el  Pla  de  millora  urbana  d'ordenació  de volums illa 2 
- Parador del Güell, de conformitat amb el que disposa l'article 85 del   DL 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, redactat per Falcó-Huguet arquitectes i promogut 
pels propietaris del proindivís de l'illa 2 del sector del Parador  del  Güell  de  Girona,  
els  Srs.  Xavier  Poch  Sors,  en representació de la  mercantil  Giclau 2001, SL; la 
Sra. Eva Vila Marcè, en representació de la mercantil Edifici Fornells, SL; la Sra. Isabel 
Oliu i Thomas; la Sra. Marta Oliu i Thomas; i el Sr. Jesús Oliu i Thomas. 
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L'expedient  fou  sotmès  a  informació  pública,  pel  termini  d'un  mes,  mitjançant 
edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6749, de 13 
de  novembre  de  2014;  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Girona  núm. 
217, de 13 de novembre de 2014; i en el Diari de Girona, del dia 12 de novembre de 
2014, així com al Tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web municipal, sense 
que en el seu decurs s'hagi presentat cap escrit d'al·legacions. Així mateix es va 
realitzar notificació  individualitzada  als  propietaris  afectats  per  aquesta actuació 
urbanística. 
Simultàniament  al  període  d'informació  pública,  i  de  conformitat  amb  el  que 
disposa l'article 87.1 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, es va sol·licitar informe preceptiu a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, el qual fou emès en sentit favorable, en sessió del dia 22 de gener de 
2015. 
Vist  l'anterior, la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
APROVAR definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació de volums Illa 2 - 
Parador del Güell, de conformitat amb el que disposa l'article 85 del DL 1/2010, de  3  
d'agost, pel qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  d'urbanisme, modificat 
parcialment  per  la  Llei  3/2012,  de  22 de febrer; i lliurar un exemplar de la 
documentació tècnica  i administrativa completa a la Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Girona, del  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
en compliment   del que disposa l'article 88 de l'esmentat DL 1/2010, de 3 d'agost. 
 
Presenta la proposta el Sr. Ribas, regidor d’Urbanisme i Activitats, qui exposa, per 
aclarir una mica aquest tema, perquè hi han hagut o he sentit o han sortit a la premsa 
diferents qüestions, i perquè s’entengui ben bé el que portem avui, ho dic perquè el 
debat se centri en el que és objecte urbanísticament d’anàlisi en aquesta qüestió. 
Estem parlant, efectivament, que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 24 
d’octubre del 2014, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el pla de millora urbana 
d’ordenació d’aquest sector. Un pla de millora urbana és a iniciativa privada. Aquí, 
efectivament, estem parlant de la pastilla del mig del Parador del Güell, no té res a 
veure amb la que queda al costat dels Maristes, no té res a veure amb la que queda a 
l’extrem nord. És just la del mig, on hi havia un proindivís que també s’ha debatut en 
aquest Ple. Deuen recordar vostès que hi havia un proindivís d’un 10 i escaig per cent 
que tenia l’Ajuntament, es va decidir vendre aquest proindivís, es va acordar la venda, 
s’ha venut. 
A partir d’aquí, un cop venut queden dos propietaris i urbanísticament el que toca és, si 
em permeten dir-los-ho, físicament és traçar la línia a la mateixa parcel·la i delimitar la 
parcel·la que toca a cada un dels dos propietaris. I això és el que estem fent avui. És a 
dir, urbanísticament el que anem a fer és, el Pla de millora urbana el que ens ha 
demanat és traçar la línia –els veïns mateixos ens ho han demanat, no som nosaltres– 
traçar la línia que separarà aquestes dues parts del proindivís que hi havia en aquesta 
finca un cop l’Ajuntament de Girona ha deixat de ser part arran de la venda que es va 
fer al seu dia. 
Per tant, el que fem és aprovar definitivament aquest pla de millora, a fi i efecte de 
donar compliment al que estableix el pla general i el pla de millora sol·licitat pels veïns. 
 
Obert debat, intervé el Sr. Amores, regidor no adscrit, en nom dels cinc regidors no 
adscrits que representa, qui exposa, com deia el regidor Sr. Ribas, és una aprovació 
d’aquest pla de millora urbana per tal de fer aquestes dues parcel·les. És una 
sol·licitud dels propietaris privats i en aquest sentit, doncs, nosaltres votarem a favor 
d’aquesta proposta d’una manera coherent amb el que hem anat fent a les 
successives aprovacions que tenen a veure amb tot aquest espai. 
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Més enllà dels ingressos derivats d’aquell indivís, crec que també davant d’una 
situació d’aturada de les inversions, com es comentava abans, doncs, bé, que comenci 
a haver-hi iniciatives sobre la taula crec que han de ser benvingudes. És una manera 
de crear ocupació.  
I compartim la preocupació i el capteniment que abans esmentava el regidor Navarro,  
el senyor Navarro: és evident que la construcció no pot ser el sector sobre el qual 
pivoti, però és evident que actuacions de construcció poden derivar després en 
actuacions de serveis, de comerç, i podrien ser les que puguin anar vinculades en 
aquesta zona. És important. Compartim la preocupació, ens ha de preocupar que en 
un territori com el nostre, doncs, en els últims sis-set anys hàgim perdut trenta punts 
d’activitat industrial, que part de l’activitat comercial hagi estat afectada. I per això 
mateix també crec que si hem posat eines sota la perspectiva urbanística per afavorir 
que hi hagi aquesta activitat econòmica, seria bo que no oblidéssim que al llarg 
d’aquest període, doncs, també almenys per part d’uns quants regidors havíem 
proposat en diverses vegades que això anés complementat amb el pla de dinamització 
comercial de la zona.  
I que sovint, això estat, diguem-ne, recollit, crec que hi ha hagut intervencions 
encertades, bones paraules entorn a la necessitat de fer-ho, però seria una llàstima 
que acabéssim el mandat que en totes les actuacions més vinculades a l’aspecte 
estrictament urbanístic haguéssim avançat fins allà on ens ha permès per facilitar que 
hi hagi aquest conjunt d’activitats i que potser aquesta part, del pla de dinamització 
comercial de la zona de Santa Eugènia, doncs, no s’acabés de desenvolupar. 
Jo penso que a part d’aquests ingressos d’aquest indivís, el bo és que no anessin a 
parar, doncs, al conjunt del que seria la bossa de l’Ajuntament, sinó que penséssim 
quina part concreta pot derivar a la zona de Santa Eugènia i, concretament, a l’aspecte 
comercial. En el sentit que, crec que tots els que estem aquí, probablement tots els 
regidors compartim aquesta idea de preservar un model de comerç urbà de proximitat, 
basat en la cohesió social, en ciutats i espais el més compactes possibles. I per tant, 
tot aquest conjunt de plans que ens permetin, no perquè la inversió en si que es pugui 
arribar a fer sigui dolenta, sinó perquè generin aquest conjunt de sinergies que facin 
que sigui beneficiós per al que ja existeix actualment, per com pot afectar determinat 
comerç, doncs, potser més petit, de proximitat aquests possibles tipus d’actuacions 
que es duguin a terme. 
Crec que seria bo marxar amb un compromís de dir: «Hem fet tot el possible 
urbanísticament per facilitar la inversió i a més en aquests propers mesos, doncs, 
acabarem d’executar alguns dels plans de dinamització comercial d’aquella zona.» 
Que segurament ja s’han fet moltes coses, però acabar d’aprofitar aquests ingressos 
extra que han vingut fruit d’aquest indivís, que al llarg d’aquests anys tampoc varem 
acabar de saber, doncs, desenvolupar d’alguna altra manera, i, per tant, bé, ha estat 
una solució que hem donat perquè pugui haver-hi activitat econòmica a la zona. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, per 
coherència amb vots anteriors respecte d’aquestes pastilles del Güell, el meu vot serà 
contrari. I no crec que es tracti tant, ja havia expressat els meus temors sobre com 
afectarien a nivell visual i a nivell de comerç les construccions que s’hi anaven a fer, i 
la realitat no fa més que confirmar aquests temors. Per tant, no crec que es tracti que 
aquests majors ingressos vagin a dinamitzar, sinó de base no afectar. 
Per tant, no, no, ho deia per la intervenció anterior, senyor Ribas. Per tant, el meu vot 
serà contrari en coherència amb vots anteriors que he fet sobre aquestes pastilles. 
 
Intervé el Sr. Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, com més 
temps passa, més content estic d’haver votat sempre en contra del Parador del Güell. 
Bé, del fals Parador del Güell, de fet, són hortes de Santa Eugènia. Allò és un tros de 
les hortes de Santa Eugènia que se li va canviar el nom, perquè sempre queda més 
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maco dir «construïm el parador» i no «construïm sobre hortes».  
En el Govern hi vaig votar en contra i he continuat votant-hi en contra. 
A veure, no nego la menor. Vostè ha explicat la menor, el que passa és que nego la 
major, és a dir, jo no puc de cap manera acceptar que es faci res en un territori que ha 
estat una mossegada a les hortes i ha estat la incoherència d’aquells que deien alguns 
defensar aquest model que les hortes no s’urbanitzessin, creant un greuge comparatiu. 
L’altre dia parlava amb un antic propietari d’hortes d’allà que va dir: «Escolta, al meu 
propietari veí li va tocar la loteria, jo, en canvi, he estat obligat a revendre, i no a massa 
bon preu, unes hortes allà.» 
No hi havia cap fonament per dir: «Aquest sector és parador i aquest hortes.», 
solament la pressió especulativa, la pressió de determinats promotors que en aquella 
època volien fer hotels i oficines i ara volen fer supermercats. Per tant, per mi continua 
sent un error i no donaria massa voltes buscant alternatives a una cosa que em 
sembla que d’una manera clara no s’hauria d’haver fet. 
 
Intervé el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, en primer 
lloc, deixar clar que el Grup Municipal de la CUP no ha vingut en aquest Ple a fer 
simples tràmits administratius, senyor Ribas. Ho dic perquè nosaltres aquí avui no 
votarem mé , més enllà que això sigui un tràmit administratiu. 
Tothom sap quina és la nostra posició amb referència a aquest tema: varem aixecar 
pancartes contra el Parador del Güell quan era el moment, fa prop de deu anys, i les 
tornarem a aixecar ara i les vegades que calgui. Pensem que les hortes de Santa 
Eugènia són un patrimoni de la ciutat molt important, un patrimoni del nostre municipi, 
que al nostre municipi no només hi ha ciutat, sinó que també hi ha patrimoni natural. 
Creiem que és un greu error el que s’ha fet. També era un gravíssim error el que es 
volia fer, l’anterior Govern, no el senyor Olòriz, no el seu partit, sinó els altres dos 
partits que governaven es van entestar a desenvolupar urbanísticament aquella zona. 
L’especulació immobiliària, des del meu punt de vista, és incontrolable, és molt 
complexa de controlar: un cop la mossegada està feta, no sabem si en un futur 
aquesta mossegada continuarà. Per això hem d’esforçar-nos a blindar l’espai, aquest i 
altres, i que no torni a passar el que ha passat. 
Jo personalment penso que el que s’està fent allà visualment –com ha dit la senyora 
Paneque– és horrorós. Segurament tindrà afectacions al comerç local quan tot allò 
estigui desenvolupat. I que ningú ho dubti, ambientalment és un disbarat el que s’ha 
fet. Per tant, nosaltres hi votem en contra. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, agrair als regidors que hi han donat suport i als 
portaveus del grups que també ho han fet. I respecte al que s’ha manifestat, permetin-
me, només faré referència a una qüestió: s’està desenvolupant i es vol acabar d’obrir –
i ho sap el senyor Navarro, per això em sorprèn que ell ho hagi manifestat– el pla 
especial de les hortes, que és un tema molt més delicat. Al que sí es va comprometre 
aquest Govern, a un visita, que vostè va ser l’únic que va venir de tota la resta del 
consistori, es va comprometre que les hortes no es tocaran de la limitació existent i així 
ho hem fet i així ho protegirem. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per divuit vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PPC i els regidors no adscrits Sra. Glòria Plana, 
Sra. Pia Bosch, Sr. Xavier Amores, Sr. Àngel Quintana, Sra. Amèlia Barbero, Sr. 
Joaquim Bonaventura, quatre vots en contra dels grups municipals del PSC, CUP i 
ICV-EUiA i una abstenció del regidor Sr. Carles Bonaventura.    
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 
16. Reconeixement de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona. 
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Els municipis tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil de 
conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
Bases de Règim Local i  els articles 63 i 64  de  Llei  8/1987, de 15  d'abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, entre d'altres disposicions concordants, en ordre a la 
realització d'activitats per a la protecció de les persones i béns en actes i iniciatives 
ciutadanes habituals, i també en situacions d'emergències. 
D'acord amb l'article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya, els municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i  
disposen de capacitat general d'actuació i planificació en aquesta matèria. 
D'acord amb l'article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el 
Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, 
correspon als ajuntaments determinar l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil  (en  
endavant AVPC), que s'ha de vincular funcionalment a l'autoritat municipal i als plans 
de protecció civil. 
L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona (AVPC), amb NIF G55221287,  
es va constituir el 9 de desembre de 2014 designant el senyor Francesc Xavier Ribera 
i Pi com a president, i amb seu al Centre Cívic de Palau, carrer Saragossa núm. 27 de 
Girona. 
El 29 de gener d'enguany, amb núm. de registre d'entrada 2015004319, aquesta 
associació ha sol·licitat ser reconeguda com a única associació de voluntariat de 
protecció civil vinculada al municipi de Girona, i el nomenament dels voluntaris que 
disposin de la formació establerta. 
Vista 
Decret 27/2011, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions   
de voluntariat de protecció civil a Catalunya, i s'estableix el procediment per a la 
inscripció d'una associació de voluntaris de protecció civil al registre especial de la  
Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
Per tot l'exposat, la comissió Informativa de l'àrea de Serveis a les Persones sotmet a 
la consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord. 
Primer. RECONÈIXER l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Girona com a 
única vinculada al municipi en matèria de protecció civil. 
Segon. Nomenar com a persones voluntàries de protecció civil els membres de 
l'Associació següents, que han superat prèviament el curs de formació impartit per la 
Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya: 
 

1: Francesc Xavier Ribera i Pi 40.335.686B 

2: Jesús Grabulosa Hortelano 40.312.339D 

3: Raul Sánchez Lloret 46.738.306Y 

4: Daniel González Avelenda 40.330.124S 

5: Rosa Maria Riera Trias 77.920.052P 

 
Tercer. Facultar l'Alcalde o el regidor en qui delegui perquè, en nom i representació  
seva, nomeni les persones voluntàries de protecció civil que superin la formació 
preceptiva en aquesta matèria. 
Quart. Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni que regularà la col·laboració  
entre  aquest  Ajuntament  i  l'Associació  de  Voluntaris  de  Protecció Civil de Girona. 
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Cinquè. Donar trasllat d'aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil per 
procedir a la inscripció de l'Associació al Registre especial de protecció civil. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berloso, regidor de Serveis Socials, Cooperació i 
Participació, qui exposa, es tracta de portar a aprovació, com vostès saben, que el Pla 
de protecció civil de la ciutat de Girona requereix una associació de voluntaris que ha 
d’estar inscrit a dintre de l’Ajuntament. I per tant, vull dir, doncs, es tracta de portar a 
aprovació aquesta associació que ja s’ha promogut, que aquesta és la junta de dita 
associació, que ja està preparat per a aquest mes de febrer, vull dir, hi han cinquanta 
voluntaris aprovats, vull dir, que vagin a fer els cursos de formació i donar sortida, 
doncs, a aquesta necessitat que tenim l’Ajuntament. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, 
és una associació només d’homes? No, ho dic pel nom –ho dic pel nom–, perquè a mi 
me sorprèn que aquest Ajuntament, que té un pla de gènere aprovat, la Generalitat té 
un pla de gènere aprovat, tothom es penja medalles de plans de gènere i a l’hora de 
posar noms a les coses, home, hi ha la paraula «voluntariat» que inclou, és inclusiva, 
per no posar «voluntaris i voluntàries». A mi em sembla que això ja és una cosa una 
mica superada. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
MOCIONS 
 
17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP en suport a la iniciativa 
legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
Atès que l'Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha  
impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya 
aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia,  
laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat. 
Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l'actual Llei d'Educació de Catalunya  
(LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no 
garanteixen amb totalitat el dret a l'educació pública des de la llar d'infants fins a la 
universitat. 
Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els 
de titularitat privada i concertada. 
Atès que l'educació pública ha de treballar per a recollir l'ideal pedagògic d'escola 
catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia  real  en  la presa de 
decisions. Amb això, s'ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de   
manera que s'instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades  des 
de fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als  
centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una  
participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i  
professorat  per  la  presa  de decisions. 
Atès que cada vegada més es propicia un model d'educació encarat a la privatització  
de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses  
externes  sobretot  quan  parlem  d'àmbits  com  l'emprenedoria  i d'innovació. 
Atès que cal que s'entengui la diversitat lluny d'un món heteronormatiu de manera que 
es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l'origen biològic, 
sinó que s'hi incloguin el gènere i les identitats sexuals. 
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Atès que la presència d'homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i 
de decisió igual que en l'educació infantil i de primària hi ha d'haver presència 
masculina que a hores d'ara és mínima. 
Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància 
com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat 
educativa: família, professorat, alumnat,etc. La ratificació per part dels Consells 
Escolars és essencial després d'unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels 
centres educatius. 
Atès  que  la  dotació  de  recursos  és  insuficient  per  a  què  sigui  possible  la 
potenciació  de  plans  d'entorn  potents  i  d'altres  actuacions,  i  que  es  podria 
plantejar el fet de pluralitzar els agents que intervenen en l'educació de les noves 
generacions tot incloent altres persones no necessàriament docents i remunerades. 
Atès que en cap cas s'han d'acceptar aportacions d'empreses privades en cap etapa 
de l'educació des de l'escola bressol fins a la universitat. Per tant s'han de buscar 
estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d'innovació a primària i 
secundària, projectes d'investigació a les universitats i proposar un sistema de beques-
salari per garantir l'accés a ensenyaments postobligatoris. 
Atès que s'han d'establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i 
familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d'altres persones que 
treballen en els centres educatius. 
Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de  
treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 
50%. 
Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l'àmbit educatiu 
han de ser transparents i objectius. 
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa al ple municipal 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DONAR suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar 
els recursos necessaris per a la seva tramitació i recollida de suports. 
Segon.-  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  que  no  apliqui  la  Llei 
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE). 
Tercer.- Instar al Parlament -com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del 
Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l'actual Llei d'Educació (LEC). 
Quart.- Fer arribar aquest acord a l'Assemblea Groga, promotora d'aquesta Iniciativa 
Legislativa Popular, així com al Parlament i al Govern de Catalunya. 
 
Presenta la proposta el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui 
exposa, abans de començar faré una petita confessió: qui havia de defensar aquesta 
moció –molt petita, molt petita, la confessió, no s’espanti, senyor Olòriz, no passa res–, 
qui havia de defensar la moció era l’Anna Pujolàs, que per raons òbvies no pot ser avui 
aquí. I aprofito ja per posar la cunya reivindicativa i dir que estaria molt bé que aquest 
Ajuntament, doncs, fos pioner a fer que els seus electes, els regidors i regidores 
presents, que quan experimenten la maternitat, es pugui, doncs, d’alguna manera, 
entaular algun mecanisme perquè pugui ser compatible que la persona que ha tingut el 
fill o la filla pugui també participar del ple a través del vot. 
No ho sé, ja sé que és una cosa molt avançada, que no és fàcil, però, bé, pensem que 
s’ha de començar a obrir un camí. Els treballadors i les treballadores, bé, hem 
d’avançar perquè la maternitat, doncs, sigui una cosa –o la paternitat– sigui 
perfectament compatible amb la tasca professional a fer o amb la tasca de 
representació democràtica. Ja està, cunya publicitària feta. 
Dic també que aquesta moció l’havia de presentar l’Anna, que ella és mestra, ella 
coneix molt bé els temes d’educació, jo no sóc coneixedor dels temes d’educació, 
però, bé, faré, doncs, el que bonament pugui. 
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Presentem la moció perquè pensem que aquesta ILP per a una llei del sistema 
educatiu de Catalunya que ha impulsat l’Assemblea Groga és justa i es mereix el 
màxim suport arreu del país, des del nostre punt de vista. Té per objectiu que 
l’Ajuntament doni suport a la ILP per a l’educació pública i que es faciliti la recollida 
d’avals. 
La ILP ha estat impulsada per l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i 
professorat i també diversos col·lectius i sindicats. 
El seu objectiu és que el Parlament de Catalunya aprovi una llei del sistema educatiu 
de Catalunya sota els principis de democràcia, de laïcitat, gratuïtat, coeducació, 
inclusió, no-discriminació i de qualitat. 
La raó d’impulsar la iniciativa és bàsicament per l’actual Llei d’educació de Catalunya, 
la LEC, com la Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, la LOMCE. I no 
garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la 
universitat. Entre les principals demandes que planteja la ILP hi ha la de recuperar una 
gestió democràtica real dels centres, aturar la dinàmica privatitzadora de la gestió dels 
centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes o posar fi a la 
manca de recursos per impulsar plans d’entorn potents i altres actuacions en aquest 
àmbit, entre molts altres objectius. 
Per això, doncs, demanem que l’Ajuntament doni suport institucional a aquesta ILP i 
faciliti els recursos necessaris per a la seva tramitació i recollida de suports a la nostra 
ciutat. També s’insta el Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei 
orgànica de millora de qualitat educativa, la LOMQE, i també instem el Parlament, com 
planteja la ILP, a debatre una nova llei del sistema educatiu de Catalunya que derogui 
l’actual llei d’educació vigent. 
Res més, espero que hi donin suport i en benefici de l’educació, doncs, tots anem en 
la mateixa direcció. 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, en tot cas, potser encara no pot votar aquí ni pot 
participar, però segur que pot seguir aquest Ple per internet, perquè, com vostè sap,  
des de l’inici d’aquest mandat els plens es retransmeten en obert perquè tots els 
ciutadans puguin accedir a allò que en aquest Ple es debat i puguin seguir. Potser 
algun dia hi haurà delegació de vot i fins i tot es podrà, encara no hi hem arribat, però 
hem fet un primer pas. 

Obert debat, intervé la Sra. Bosch, regidora no adscrita, en nom dels cinc regidors no 
adscrits que representa, qui explica, en el nostre cas, coincidim, pel que fa a la 
intervenció del senyor Navarro,  amb la seva preocupació, amb la preocupació que ha 
mostrat per l’estat del sistema educatiu en el nostre país i pels efectes que les 
retallades han tingut sobre aquest sistema. I per nosaltres, la gestió que s’ha fet des 
del Govern de la Generalitat, des que torna a governar Convergència i Unió, a causa 
en part a la disminució dels recursos disponibles, sí, però també d’una forma important 
a una opció ideològica, que és la que és i que per nosaltres, doncs, no ha a la pràctica 
defensat com caldria la dignitat de l’escola pública. Doncs, tota aquesta situació ha 
contribuït que en aquest moment hi hagi una preocupació general sobre, en fi, l’equitat 
i la qualitat del sistema educatiu a casa nostra. 
Des del nostre punt de vista, aquest no és un problema estrictament de llei, sinó de la 
seva aplicació, de la gestió que se’n fa. Però, en tot cas, el resultat és que en aquest 
moment en aquest país i en aquesta ciutat, perquè ho estem vivint cada dia, tenim, 
malgrat els esforços ingents dels professionals per compensar la situació, una situació 
preocupant en un àmbit clau per al present i per al futur de casa nostra. 
Cap país, en un món globalitzat, pot pretendre tenir una economia avançada que 
permeti un estat de benestar sòlid si no fa una aposta decidida per a l’educació pública 
i de qualitat per a tots els seus ciutadans. 
Com deia Pasqual Maragall, nosaltres també diem que hem de tenir tres prioritats: 
educació, educació i educació. I per això, creiem que el debat educatiu ha de ser un 
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dels debats més importants que s’han de tenir en el Parlament de Catalunya. 
En aquest cas, els promotors d’aquesta ILP, que segurament, doncs, per nosaltres…, 
no compartim la literalitat de la ILP, però sí compartim amb els promotors la voluntat 
de forçar un debat polític sobre el model educatiu que volem en el nostre país i també 
un debat social sobre aquest tema. 
Literalment, els llegeixo el que diuen aquests promotors: «Recollir signatures per 
presentar aquesta nova llei ens permetrà poder fer actes i discutir sobre tots aquests 
temes, tant des dels centres educatius com a la societat en general.» I expliciten que 
el que volen és avançar i situar l’educació pública al centre del debat nacional. 
Aquesta voluntat nosaltres la compartim, i en aquest sentit, doncs, donarem suport al 
primer dels punts de la moció, que és el de que es pugui facilitar que es tramiti aquesta 
iniciativa legislativa popular. 
Pel que fa als altres punts, doncs, si ens permeten una votació separada, nosaltres 
ens abstindríem, perquè una cosa és el fet que hi hagi aquest debat, que realment 
parlem d’educació i en parlem en profunditat i que el Parlament de Catalunya, doncs, 
posi aquest debat en un primer pla de la seva tasca, i l’altra és exactament si el que 
necessitem és un canvi de llei o canvis en altres sentits. Per tant, si ens permeten 
aquesta votació separada, nosaltres sí que els donaríem suport al primer punt i als 
altres, doncs, preferiríem abstenir-nos. 
 
Intervé la Sra. Plana, regidora no adscrita, qui explica, l’educació és l’instrument per 
aconseguir la igualtat d’oportunitats real entre totes les persones, per això cal una 
educació gratuïta en totes les etapes de la vida, des de l’escola bressol fins a la 
universitat i fins i tot també després de la universitat. És per això que s’ha de treballar 
per aconseguir un sistema educatiu que garanteixi l’equitat i l’excel·lència per a tothom 
i, per tant, en aquest sentit, és una prioritat en la qual cal esmerçar molts recursos i fer 
una bona previsió de futur. 
L’escola catalana ha estat una política sempre de consens, i per tant, per garantir un 
bon funcionament, un bon sistema educatiu, cal comptar amb el consens de la 
comunitat educativa, amb els agents socials, amb els diferents governs autonòmics, 
locals i, com no, també amb tots els partits de l’oposició. És bàsic treballar tots a la una 
per aconseguir un model educatiu de progrés, en el qual es reclami l’educació com un 
dret universal, inclusiu, laic, d’immersió lingüística, que s’eviti la segregació escolar i 
que la gestió dels centres sigui democràtica. 
Sense la millor educació, el futur que ens espera és molt qüestionable. Considero, 
doncs, que tots els actors del sistema educatiu han de treballar a la una per 
aconseguir i garantir una educació pública de qualitat i en català. 
És per tot això que donaré el meu suport a la moció i estic d’acord amb la ILP. 
 
Intervé el Sr. Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, nosaltres sempre 
hem defensat que l’escola pública, laica, en català i de qualitat ha de ser la base del 
sistema educatiu de Catalunya i ara entenem que aquest model es veu amenaçat per 
la imposició de la LOMQE per part del Govern espanyol, que en alguns aspectes 
entenem que ens pretén fer tornar a uns models que ja crèiem superats per la història. 
És cert també que determinats aspectes de la Llei d’educació catalana són criticats per 
associacions, sindicats, sectors diversos del món educatiu de Catalunya, i en aquest 
sentit, creiem que caldria fer un esforç des del Govern de la Generalitat per assolir el 
consens en un àmbit que, ara que està de moda dir-ho d’aquesta manera, sí que és 
una estructura d’estat per al nostre país. 
En aquest sentit, el nostre vot serà favorable a la moció, tot i que hi ha alguns punts de 
la ILP en els quals discrepem. Nosaltres, per exemple, no estem en contra de l’escola 
concertada, creiem que ha de tenir també el seu paper a Catalunya, encara que sigui 
per complementar el model d’escola pública, que ha de ser, evidentment, el principal. I 
tampoc veiem malament que en algunes etapes del procés educatiu, concretament en 
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l’etapa universitària, hi hagi una interrelació entre el món de l’ensenyament i el món de 
l’empresa, que creiem que això és bo, que no és dolent, sobretot pensant en la 
incorporació dels nostres joves en el món laboral. 
Tot i aquestes discrepàncies puntuals, com he dit, el meu vot serà favorable a la 
moció. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, fa poques 
setmanes tenia l’oportunitat de participar en un debat organitzat per l’USTEC i 
parlàvem precisament, era l’inici, crec, de la recollida de signatures, i traslladaré més o 
menys el que vaig dir en aquell moment. I el nostre vot, doncs, serà favorable a 
aquesta moció en la seva totalitat. 
M’agradaria repassar breument els diferents punts que tracta tant la ILP com la moció, 
que és el que trasllada, i el vot favorable va amb el benentès que, tot i que no 
compartim la totalitat del text d’aquesta ILP, sí que pensem que és bo que entri a 
debat i per això hi volem donar el suport de manera global, més enllà que amb algunes 
coses hi hauria alguns matisos o puntualitzacions que no hi estaríem d’acord. 
Estem d’acord, per exemple, a fer efectiu, real i universal el dret a l’educació. Aquest 
és un dret reconegut per llei, tant a Europa com a Catalunya, i Catalunya en aquests 
moments disposa d’una bona oferta educativa pública de zero a tres anys. La igualtat 
d’oportunitats a les universitats, en canvi, ha estat perjudicada per l’increment de les 
taxes i la reducció d’ajuts, i el canvi últim de carreres de cinc anys pel paquet de grau 
tres, més màster de dos, tampoc no ha ajudat gens que tothom pugui tenir dret a una 
formació segons les seves capacitats. 
Concerts escolars, acabar amb els concerts escolars. És evident que l’educació 
pública de caràcter universal seria la millor manera, perquè l’únic criteri que diferenciés 
entre alumnes fos la seva capacitat i el seu mèrit, però ni a la moció, ni a la ILP, no hi 
ha cap argumentació o explicació econòmica de com fer efectiu a la vida real aquest 
nou sistema i tingués bons resultats. Per tant, sí que estaríem d’acord amb la filosofia, 
però aquesta no ens sembla una qüestió menor, la d’assumir econòmicament aquest 
canvi i, per tant, pensem que s’hi hauria d’aprofundir i així ho vàrem dir. 
El principi que ha de guiar l’escola catalana ha estat i pensem que ha de seguir sent el 
de l’autonomia dels centres i el d’una escola participativa i democràtica, que també es 
recull a la ILP. La LOMCE trenca amb aquest principi que ha estat respectat per vuit 
lleis que s’han prorrogat a nivell educatiu. 
La ILP també critica la LEC o alguns aspectes de la LEC. Podria compartir algunes de 
les argumentacions que s’hi exposen, en especial que potser hauria d’haver estat una 
llei més consensuada amb el món educatiu. I no cal dir també que compartim el 
sistema d’escolarització únic amb el català com a llengua vehicular. Per tant, estem 
d’acord a contribuir a obrir aquest debat sobre el sistema educatiu a Catalunya i 
pensem que, a més, és convenient. Mantenim aquesta prudència davant de la ILP 
perquè no la compartim el cent per cent, també pensem –i ho vàrem dir– que aquesta 
havia d’acabar sent més consensuada pels diferents agents que hi poden participar, i 
desenvolupar una miqueta més per tal que aquest consens sigui més ampli del que 
disposa actualment. 
Per tant, hi donarem suport amb el benentès que no compartim al cent per cent la 
integritat, però sí que pensem que és un bon moment per iniciar aquest debat. 
 
Intervé la Sra. Terés, regidora del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, compartim 
evidentment tot el que és l’anàlisi de la situació actual del sistema educatiu català 
immers en una llei boja com és la LOMCE i amb una LEC que, bé, té moltes coses a 
millorar, alguns aspectes realment a continuar aprofundint, però sobretot una mala 
aplicació pel tema que s’està accentuant d’una manera vertiginosa les desigualtats 
educatives en el nostre país, no només per la llei, sinó per aquesta mala aplicació de 
la llei. Per tant, entenem que d’una vegada per totes digues-me si poses l’educació en 
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primer lloc i et diré quin país ets; i em penso que no estem en un país on l’educació 
estigui al capdavant. Per tant, tota aquesta reflexió inicial d’obrir un debat és important. 
Però tenim molts dubtes sobre aquesta ILP, precisament per la manera com s’ha 
gestat. Vostès ja saben que jo formo part del sistema educatiu de fa molts anys, 
d’aquest país, des de sempre. I, és clar, el que caracteritza el sistema educatiu públic 
és el treball en equip i la recerca d’un consens. Si no és així, l’educació no serveix i 
tenim exemples a vessar. Clar, aquesta ILP no ha buscat el consens amb entitats com 
per exemple la FAPAC, la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, ni 
amb els moviments de renovació pedagògica, que estan a més a més en aquests 
moments creixent en el nostre país i que representen la punta de llança de la 
innovació educativa al nostre país, ni amb les entitats municipalistes, ni amb altres 
sindicats com Comissions Obreres, com la UGT, com la CGT, tampoc no ha buscat la 
col·laboració d’altres grups polítics; sorprèn també els que hi doneu suport, perquè en 
el Parlament de Catalunya només hi dóna suport la CUP. I és per tot això perquè el 
marc unitari de la comunitat educativa, el MUCE, que fins ara ha sigut la plataforma 
que ha agrupat totes les associacions, entitats, federacions, sindicats, etcètera, que 
volien treballar a través del consens per buscar i oferir un marc de debat sobre aquest 
tema, doncs el MUCE no s’ha posicionat a favor d’aquesta ILP. Clar, a nosaltres això 
ens genera molts dubtes. 
També tenim molts dubtes sobre el contingut, que no vull entrar-hi, però per exemple, 
és clar, és una proposta tancada, una ILP és presentar una proposta tancada, que és 
aquella la que s’ha de debatre en el Parlament, no fer un debat en general sobre 
l’educació, sinó debatre aquells punts tancats que es presenten a la ILP. I en aquests 
punts absolutament tancats, per exemple, no es parla per res del tema de la sisena 
hora a primària, que aquest tema fins i tot es va presentar una ILP promoguda per la 
FAPAC en aquest sentit, no es parla en absolut d’això. O tampoc es parla, per 
exemple, d’un paper molt important que és la participació a través dels consells 
municipals d’educació, és a dir, dels municipis. És una ILP on es menysté, diguéssim, 
la participació dels municipis en l’educació, cosa que, bé, els que som de tradició 
municipalista hi creiem molt, i que tenim evidències en països nòrdics i en països on 
l’èxit escolar és important: el paper dels municipis és fonamental. I, en canvi, es 
presenta una ILP molt centrada en l’autoritat i el paternalisme de la Generalitat cap a 
l’educació. Bé, ara podríem entrar en molts detalls que potser no és el debat, però per 
dir-los una mica que tot el contingut de la proposta tancada que, hi insisteixo, és això, 
una ILP, discutir sobre aquests punts, és clar, per nosaltres hi falten molts aspectes. 
Per sobretot encara tenim més dubtes perquè si l’objectiu de la ILP, tal com diu el seu 
enunciat, és promoure una nova llei per nou sistema educatiu a Catalunya en un 
context de procés vers un nou estat, té sentit fer-ho en un parlament que té data de 
caducitat i amb una proposta tancada? No tindria més sentit treballar per anar definint 
quin sistema educatiu volem per a la Catalunya independent des d’una àmplia base de 
consens? 
En resum, allà on ens hem de trobar és a fer un front a la LOMCE, aquesta llei injusta 
que ve de l’Estat espanyol, que dia a dia va provocant canvis en la direcció contrària a 
la que vol el país i a definir el sistema educatiu que respongui als grans reptes socials i 
educatius que com a país tenim plantejats, però des de les complicitats el màxim 
d’àmplies i plurals. En resum, si el que es vol és canviar l’actual LEC, caldria cercar 
complicitats molt més àmplies i plurals. 
I, per tant, nosaltres ens remetem, per exemple, aquests dies a ses illes s’està fent un 
gran pacte per l’educació i per nosaltres és un gran exemple del treball de formiga, 
doncs, i el màxim d’inclusiu; ens agradaria anar a més en aquesta direcció. Però com 
que nosaltres volem treballar per fer un debat i que hi hagi un consens, ens abstindrem 
en aquesta moció. 
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Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, el meu grup 
votarà en contra d’aquesta moció i seré molt breu. Primer, perquè a mi m’ha sorprès 
de totes les intervencions que he escoltat atentament cap ha explicat una evidència 
que penso que és el primer que caldria posar a sobre la taula i és que aquesta ILP ja 
està admesa a tràmit al Parlament de Catalunya des del mes de juliol. I, per tant, en 
aquest sentit, les firmes que s’havien de recollir o que eren necessàries perquè 
s’admetés a tràmit ja està fet, aquest pas ja està més que superat i, per tant, serà en el 
Parlament de Catalunya on totes les forces polítiques que estem aquí representades 
també hi tenim representació, on hi haurà el gran debat. La senyora Terés ara aquí 
apuntava una mica quina seria la posició d’Iniciativa per Catalunya amb relació a quan 
s’obri aquest debat. Doncs, bé, jo crec que efectivament aquest debat s’ha de tenir on 
s’ha de tenir, que és el Parlament de Catalunya i, per tant, en aquest sentit, admès a 
tràmit des del mes de juliol, concretament des del dia 11 i, per tant, en aquest sentit, 
quan toqui en el Parlament de Catalunya tothom explicarà quin és el seu 
posicionament i hi hauran els vots amb relació a aquesta ILP. 
Evidentment nosaltres amb l’altre que demana la moció, sobretot en el punt segon 
nosaltres no podem estar-hi d’acord, i no reproduiré aquí ara un debat sobre el que la 
CUP pensa de la LOMCE i el que defensa el meu grup municipal, perquè, hi insisteixo 
i m’ho han sentit dir moltes vegades: aquest no és el lloc on es tenen els debats amb 
relació a aquestes lleis, la LEC, al Parlament de Catalunya; la LOMCE, el debat està 
més que tingut al Congrés dels Diputats. Per tant, nosaltres no hi donarem suport. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, a mi el que em 
sorprèn és que no fa ni dos o tres plens, quan debatíem justament la LOMQE, la llei 
Wert, tothom, tots els grups varem manifestar que el sistema educatiu, la llei que tenim 
a Catalunya, era un exemple inclús reconegut internacionalment. I avui el que s’havia 
dit varia i es comença a dir que, bé, potser no és així i potser l’hem de canviar. Només 
he sentit la senyora Terés que deia «potser és l’aplicació», ha respectat la llei i diu 
«potser és l’aplicació». En definitiva, entenem que..., nosaltres respectem qualsevol 
argumentari que ha motivat una ILP, que evidentment ja està admesa a tràmit i s’haurà 
de discutir on s’hagi de discutir, però evidentment no compartim l’opinió que cal una 
nova Llei d’educació a Catalunya, en tot cas i molt menys una ILP no consensuada, ja 
no ho dic només jo, sinó que evidentment ja s’ha posat de manifest en aquest Ple que 
hi ha una manca clara de consens. 
El que sí voldria destacar en referència a Convergència i Unió és que tant el Govern 
de la Generalitat com la consellera té realment un compromís molt clar envers 
l’educació, la cohesió, la inclusió i la defensa de la llengua i per sobre de tot el que 
voldria destacar és que no li han tremolat en cap moment les cames quan ha tocat 
defensar-la i enfront a qui li ha tocat defensar-la. 
Per part de Convergència i Unió, és una defensa acèrrima envers l’escola pública, i 
aquesta és una aposta clara, una aposta clara també en la defensa de la direcció de 
les escoles públiques, inclús fins i tot a reforçar la seva figura sense menystenir els 
consells escolars, i evidentment una oposició ferma i clara envers la LOMQE. I 
evidentment aquí hem viscut molt clars i molt taxatius, administrativament i punt, i aquí 
queda, perquè l’oposició és molt clara envers això que ens han imposat, que 
evidentment retalla competències que són matèria exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya. Per tant, el nostre vot no serà favorable a aquesta moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui  exposa, 
vull agrair a tothom les seves aportacions, tant la gent que ha dit que votarà en contra, 
com la gent que ha dit que votarà a favor, com la gent que ha dit que s’abstindrà, sóc 
del parer que l’educació sempre ha de ser objecte de debat, que és un tema 
apassionant, que és un tema molt important per a qualsevol país i sovint es diu que és 
una estructura d’estat, però jo sóc dels que pensa que no és una estructura més d’un 
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estat, és l’estructura més important d’un estat, perquè l’educació és la base de tot. I, 
en aquest sentit, nosaltres com a defensors que som de l’escola pública donem tot el 
suport a aquesta ILP i a d’altres iniciatives que es puguin tirar endavant des de l’àmbit 
educatiu o des de l’àmbit que sigui, inclús àmbits que no siguin directament vinculats a 
l’àmbit educatiu, però que defensin l’educació pública. 
També sóc del parer que aquesta estructura tan important, potser l’estructura més 
important d’un estat i del nostre país, de Catalunya, que quan tingui estat evidentment 
ha de potenciar aquest tipus d’estructura, no hem d’esperar que tinguem un estat per 
començar a defensar això, ara mateix ja s’estan jugant moltes coses en aquest país 
que està en vigílies d’esdevenir un país lliure, un nou país. Ara mateix és moment de 
fer una defensa aferrissada del nostre estat del benestar, que està molt precaritzat per 
desgràcia i del nostre model educatiu públic. 
També és evident, i com ha aflorat aquí, que la pluralitat és ben present en la defensa 
de l’educació pública. Hi ha diversos col·lectius, diverses entitats, diverses 
mobilitzacions que no van en la mateixa direcció, però nosaltres sempre hem estat del 
parer que el consens no ha de necessàriament ser la coartada per paralitzar les 
mobilitzacions, és evident que seria molt important i molt necessari que tots anéssim 
amb la mateixa direcció, però sabem que també això no és fàcil. 
Jo si avui aquí hagués portat algú altre una iniciativa similar defensada per col·lectius o 
entitats que no tenen un consens al cent per cent, des del meu punt de vista jo li hauria 
donat suport amb el benentès i el desig que tant de bo avancem plegats amb un 
consens més compartit, però com que sabem que la recerca del consens i la 
construcció d’àmplies voluntats col·lectives en la mateixa direcció no són senzilles, es 
tracta d’anar sumant i d’anar-nos afegint que..., bé, que sí, que cada vegada siguem 
més majoritaris. 
Però, bé no, vull donar més voltes al debat. Per mi és un debat apassionant, no sóc un 
professional de l’educació, com es pot veure, els meus coneixements no són molt 
acurats, però sí que com a ciutadà l’educació pública és, crec, una de les coses més 
importants que qualsevol societat de tot el món ha de defensar. Per tant, moltes 
gràcies i tant de bo puguem tenir més debats com aquest. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Bosch, regidora no adscrita, qui sol·licita votació separada. 
 
Intervé el Sr. Navarro, qui manifesta, l’acceptem amb molt de gust. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es desestimada per: 
 

• Votació del primer punt: nou vots a favor dels grups municipals del PSC, CUP i 
els regidors no adscrits Sr. Carles Bonaventura, Sra. Glòria Plana, Sra. Pia 
Bosch, Sr. Xavier Amores, Sr. Àngel Quintana, Sra. Amèlia Barbero i el Sr. 
Joaquim Bonaventura, dotze vots en contra dels grups municipals de CiU i PPC 
i dues abstencions del grup municipal d’ICV-EUiA. 

 
• Votació del segon, tercer i quart punt: quatre vots a favor del grup municipal 

PSC, CUP i els regidors no adscrits Sr. Carles Bonaventura i Sra. Glòria Plana, 
dotze vots en contra dels grups municipals de CiU i el PPC i set abstencions 
dels grup municipal d’ICV-EUiA i els regidors no adscrits Sra. Pia Bosch, Sr. 
Xavier Amores, Sr. Àngel Quintana, Sra. Amèlia Barbero i el Sr. Joaquim 
Bonaventura. 

 
18. Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA per sol·licitar l’asil polític a 
l’activista sahrauí Hassana Aalia. 
 
El passat 19 de gener es va fer públic l’acte de resolució de la sol·licitud d’Asil Polític a 
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Espanya del jove activista sahrauí Hassana Aalia, en el qual se li comunica la 
denegació de la protecció i se li anuncia la sortida obligatòria del territori espanyol, 
donant-li un termini de 15 dies per fer-ho, malgrat el càstig que li espera i el risc real de 
ser torturat si torna al Sàhara Occidental sota ocupació del Marroc. 

Hassana és un jove sahrauí de 26 anys nascut a Al-Aaiun que va sol·licitar protecció 
internacional al gener de 2012, després d’assabentar-se que el seu nom figurava en la 
relació d’acusats que anaven a ser jutjats a Rabat per un Tribunal Militar pels fets del 
campament de Gdeim Izik. Hassana estava en aquest moment a Espanya, no per 
estar perseguit pel seu activisme en favor de la causa sahrauí, sinó per estudiar amb 
una beca que li va ser concedida al País Basc per aprendre espanyol. La llei 
espanyola que regula les condicions per a la sol·licitud d’asil polític estableix clàusules 
i terminis excepcionals quan les circumstàncies que justifiquen la petició es deguin a 
causa sobrevinguda al país d’origen, com ha succeït en aquest cas. 

Hassana Aalia figura en el Sumari d’Instrucció del Tribunal Militar Permanent per a la 
Força Armada del Regne del Marroc, juntament amb altres 24 acusats, tots civils. Va 
ser jutjat en rebel·lia i a tenor de la seva condemna a cadena perpètua en una 
sentència que va ser llegida davant observadors de Human Rights Watch i Amnistia 
Internacional, entre uns altres, existeixen sobrats motius per determinar que la tornada 
de Hassana al Sàhara Occidental suposaria un risc real per a la seva integritat física. 

El Ministeri de l’Interior ha denegat la seva petició, a pesar que comptava amb un 
contundent informe d’ACNUR, que recolzava la sol·licitud en virtut de les 
circumstàncies excepcionals de Hassana, reconeixent el seu activisme, les detencions 
que ha sofert, els maltractaments, l’assetjament i la pressió a la qual ha estat sotmès 
per part de la policia marroquina, i la tortura de la qual ha estat objecte. La primera 
vegada que va ser torturat va tenir lloc a l’octubre de 2005, quan tenia 17 anys, per 
participar en una manifestació pacífica a la sortida de l’escola. Va estar dos dies 
retingut i, segons va declarar Hassana, "els maltractaments van començar al mateix 
carrer on vaig ser arrestat i van seguir dins del vehicle. Ja en comissaria, em van 
despullar, em van penjar de cap per avall durant diverses hores i no em van deixar 
beure aigua". 

Interior li ha denegat la protecció internacional perquè en la sentència escrita no figura 
el seu nom entre els condemnats, encara que els observadors internacionals van 
confirmar que sí va ser nomenat a la sala quan es va llegir el veredicte a cadascun 
dels acusats. Per aquesta raó, l’Estat espanyol considera que hi ha un procediment 
penal inconclós i, encara que no ho diu expressament, en el fons està avalant la 
validesa d’un judici que ha estat denunciat per les més importants organitzacions 
internacionals de defensa dels Drets Humans per no oferir garantia alguna als 
processaments. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Girona l’aprovació del següent 
acord: 

Primer.- EXIGIR al Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya que en virtut de la 
legislació espanyola i del compromís del nostre país amb el respecte als Drets 
Humans concedeixi l’Asil Polític a Hassana Aalia, activista sahrauí de Drets Humans i 
defensor del dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí reconegut per la legislació 
Internacional, atès que la seva tornada al Sàhara Occidental suposa un risc real per a 
la seva integritat física. 

Segon.- Remetre de forma immediata aquesta sol·licitud al Ministeri de l’Interior 
perquè la porti a efecte. 
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Presenta la proposta el Sr. Olòriz, regidor d’ICV-EUiA, qui exposa, avui portem un 
tema que és un tema sensible, que és un tema sobre drets humans, que aquest 
Ajuntament sempre ha vist com a propis. El que passa a llocs propers, el Sàhara 
saben tots vostès que és especialment estimat a les nostres comarques, a la nostra 
ciutat, les entitats de suport als nens i nenes que cada estiu vénen els acompanyen i 
formen part de famílies gironines ens ha permès que una acció que porta més de 
quaranta anys, una acció irresponsable, una acció contrària a la Declaració de les 
Nacions Unides, que va ser l’acceptació d’una invasió per part del Marroc del que era 
un estat a descolonitzar. I, per tant, que les Nacions Unides, que l’Organització 
d’Estats Africans acceptava com la via oportuna a seguir. Una llarga guerra, una 
guerra en la qual el Front Polisari ha tingut el sentit comú d’arribar a una treva llarga, 
sovint no contraposada a una acció determinada i concreta per la pau per l’altra part, 
però que amb aquell gran sentit comú ha entès que era millor viure en la pau i en la 
lluita reivindicativa, que no pas en el brogit de la guerra. Però desgraciadament els 
drets humans al Sàhara han estat un cop i un altre conculcats, sovint el que 
s’anomena la realpolitik, la política dels fets acomplerts, ha anat paralitzant tots els 
processos que des de les Nacions Unides portaven a concretar el dret de 
l’autodeterminació i que el Sàhara fos un nou estat d’Àfrica amb plens drets. 
Un noi que viu entre nosaltres, un jove, amb una beca a Euskadi, ha sigut acusat de  
rebel·lia, ha sigut jutjat i ha sigut condemnat a la cadena perpètua. Ja saben les 
opinions que tenim molts sobre aquest eufemisme de la cadena perpètua. Un jove de 
vint-i-sis anys pot veure truncada la seva vida en una situació en la qual difícilment qui 
l’ha jutjat, un consell de guerra –nosaltres també fa quaranta anys podíem ser jutjats 
per consells de guerra–, ha arribat a aquesta lamentable conclusió. 
Per tant, convé que tots ens mobilitzem allà on estem per saber i per dir-li sobretot a 
aquest amic, a aquest company Hassana que no està sol, que el poble de Catalunya, 
que el poble de l’Estat espanyol està al seu costat i, per tant, fer reconsiderar en 
aquests moments el ministeri oportú perquè li doni el ple dret a asil. 
La justícia està al seu costat, el dret està al seu costat, jo penso que fem un petit pas 
més aquest Ajuntament Ple per aconseguir que sigui escoltat, que siguem escoltats, i 
aquest noi pugui refer la seva vida avui al nostre país i demà en un Sàhara lliure. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Barbero, regidora no adscrita, en nom dels cinc regidors no 
adscrits que representa, qui explica, recordaran que a l’abril del 2013 tots els grups 
d’aquest Ple van votar a favor d’una moció presentada per l’entitat ACAPS, en la qual 
es proposava subscriure l’acord adoptat pel Parlament Europeu en la vint-i-dotzena 
sessió de drets humans de Nacions Unides. En aquesta resolució del Parlament 
Europeu es demanava la protecció dels drets fonamentals del poble del Sàhara 
Occidental a la vegada que s’exigia l’alliberament de tots els presos polítics, inclosos 
els vint-i-cinc civils sahrauís que foren jutjats per un tribunal militar de Rabat després 
del desmantellament del campament Gdeim Izik. 
Com ha explicat el regidor senyor Olòriz, Aalia, Hassana Aalia, va venir a Espanya 
l’any 2011, però ha frenat la seva tornada al Sàhara quan es va assabentar que el seu 
nom apareixia a la llista dels acusats que van ser jutjats i sentenciats pel tribunal militar 
marroquí i per això va demanar asil polític, asil que li ha estat denegat pel Govern 
espanyol. Aquesta negació podrà ser recorreguda davant de l’Audiència i el Tribunal 
Suprem, però mentrestant, atès que no és la primera vegada que el Ministeri de 
l’Interior rep crítiques pel seu posicionament negatiu en aquest tema, són moltes les 
associacions i també l’entitat ACAPS les que han engegat una campanya de suport a 
Aalia per evitar la seva extradició. 
Aquestes accions consisteixen en recollida de signatures i mocions davant dels grups 
parlamentaris i la moció que ha presentat el Grup d’Iniciativa està en aquesta línia i vol 
participar en el moviment de suport perquè es concedeixi l’asil polític a Hassana. És 
per això que els regidors Pia Bosch, Xavier Amores, Àngel Quintana, Quim 



 

 

64 

Bonaventura i jo mateixa ens sumem a aquesta petició tot recordant el nostre 
compromís i el del país amb el respecte als drets humans. 
 
Intervé el Sr. Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, evidentment el meu 
vot serà favorable a la moció, entenem que donar asil a aquelles persones que són 
perseguides en els seus països d’origen, uns països que majoritàriament, com tots 
sabem, amb uns enormes dèficits democràtics, doncs hauria de ser obligació de tot 
govern demòcrata donar-los asil al nostre país. 
I pensem, com bé s’ha dit, que encara ho és més en el cas del Sàhara, un país amb el 
qual ens uneixen moltes coses i amb què des de Catalunya sempre hem estat 
solidaris. Un país, com dic, amb el qual compartim la lluita en defensa de l’exercici del 
dret de l’autodeterminació per als nostres respectius pobles. Per tant, evidentment el 
meu vot serà favorable. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, 
el meu vot serà favorable a la moció presentada per Iniciativa per Catalunya els Verds, 
el conflicte sahrauí, com ens recordava el regidor Olòriz, té arrels colonials 
relacionades amb l’imperialisme espanyol i el poble sahrauí ha comptat sempre amb el 
nostre suport i en aquest cas concret, més enllà d’això, el de Hassana Aalia ens 
sembla no només important, sinó, a més, urgent, el fet de concedir-li l’asil polític. No 
només perquè les seves accions han estat la de participar en un campament de la 
dignitat, sinó també per haver estat víctima de tortures. Aquesta versió ha estat 
ratificada per Doris Andrés, presidenta dels Amics del Poble Sahrauí, o també per 
observadors de Human Rights Watch o els informes d’ACNUR. 
Aquest cas posa novament sobre la taula, per una banda, el dret de les persones i dels 
col·lectius humans a tenir llibertat per reivindicar els seus drets i, de l’altra, la urgència 
d’emprendre mesures a tots els nivells perquè la força dels estats no pugui actuar amb 
violència descontrolada contra les persones. És per tot això que hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Navarro, qui exposa, en primer lloc, voldria agrair a les persones 
d’ACAPS-Girona que estan aquí presents en el Ple i que han desplegat aquesta 
bandera. Penso que és un acte bonic i que més sovint en el Ple de l’Ajuntament de 
Girona haurien de passar coses d’aquestes. 
En segon lloc, constatar que tot el tema del Sàhara, des del meu punt de vista, és una 
de les vergonyes de la humanitat que hem permès, malauradament. Un poble lluitant 
per la seva independència, lluitant contra l’imperialisme de l’Estat espanyol i contra 
l’imperialisme del Marroc, que ha estat abandonat a la seva sort i que gràcies, menys 
mal, a la solidaritat de la ciutadania de països de tot el món pot sobreviure i anar tirant 
com pot, però evidentment aquí no hi ha res solucionat i la vulneració de drets humans 
és constant en el Sàhara i això és intolerable. Per desgràcia, la humanitat, aquesta 
societat en què estem vivint, doncs no té a vegades rubor a cometre barbaritats i crims 
de tot tipus. 
Dit això, com a activistes per la independència que som la gent de la CUP i de 
l’esquerra independentista i com a militants internacionalistes, doncs evidentment ens 
solidaritzem amb la lluita del company Hassana i donarem suport a aquesta moció que 
avui es presenta aquí al Ple. Sabem que la lluita per la independència nacional 
comporta repressió per part dels estats opressors i sovint, massa sovint, la vulneració 
de drets humans, civils i polítics estan massa sovint a l’ordre del dia. Per això volem 
avui votar favorablement aquesta moció i enviar una salutació revolucionària a la 
causa independentista sahrauí, llàstima que massa sovint hem de lamentar que els 
independentistes d’aquí i d’allà massa sovint ens quedem sols, a vegades, davant de 
l’ofensiva dels estats opressors que, com deia abans, no tenen cap mena de 
remordiment ni cap mena de mania a l’hora de reprimir els ciutadans que lluiten per la 
llibertat. 
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Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, seré molt breu 
i, tal com li he expressat al portaveu d’Iniciativa, que és qui presenta aquesta moció, 
nosaltres donarem suport a aquesta moció, perquè malgrat la declaració d’asil polític 
és un tema que ve molt reglat i, per tant, en aquest sentit considerem que si el 
ministeri ha decidit denegar-la legalment o regladament es deu a això, però sí que no 
està de més demanar-li que revisi, que reestudiï aquesta petició i, per tant, que, si 
finalment es pot, es doni aquest asil polític a aquesta persona. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, serà unànime la 
votació, perquè Convergència i Unió també donarà el seu vot favorable a aquesta 
moció, però alhora també per ratificar dues qüestions. Una ja és, jo crec que la història 
–ho manifestava el senyor Olòriz fa un moment– d’aquest consistori envers el poble 
sahrauí no ve d’ara, ve de molt lluny. I evidentment també confirmar el que recordava 
la senyora Amèlia Barbero, que evidentment el mes d’abril de 2013 ja es va tractar 
aquesta qüestió, encara que fos de refiló, però sí que es va introduir i que evidentment 
el que anem a fer avui és confirmar-ho evidentment en el que afecta pròpiament el 
senyor Hassana. 
Però alhora també per diverses qüestions que són valors: el valor de creure en la 
democràcia, el valor de refusar qualsevol imposició, coacció i la impossibilitat de 
defendre qualsevol mena de valor i opinió i voluntat de futur, i més –això ho dic en nom 
del nou partit, però també molt a títol personal– quan qui intenta coaccionar això és un 
tribunal militar, que evidentment jo sempre refusaré. 
 
Intervé el Sr. Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui explica, la veritat és 
que em sento emocionat, em sento emocionat perquè sé que quan això arribi a Farsia, 
perquè Girona té una ciutat Girona germana, sabrà pels fets que estem al seu costat 
per unanimitat, i això sempre he pensat que és molt important que adversaris siguin 
capaços de veure allò que tenen en comú, perquè els adversaris sempre trobem 
alguna cosa en comú; els enemics, és una altra cosa. I, en aquest sentit, és 
especialment important que l’Ajuntament Ple digui de forma clara: «Hassana no estàs 
sol, Hassana no estàs sol, Farsia estàs al nostre costat. El Sàhara es mereix el que 
tots els pobles lliures es mereixen.» 
Per tant, moltes gràcies a tothom i em trobo, com deia abans, especialment emocionat 
perquè l’Ajuntament Ple és capaç sovint de transcendir per temes que són 
especialment importants. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
19. Moció que presenten els regidors no adscrits Sra. Pia Bosch, Sr. Xavier 
Amores, Sr. Àngel Quintana, Sra. Amèlia Barbero i Sr. Joaquim Bonaventura per 
reforçar el servei municipal d’intervenció especialitzada en el tractament de la 
violència de gènere. 

L’actual crisi social i econòmica ha fet augmentar la demanda en tots els serveis 
públics que tenen per objectiu donar suport a situacions de vulnerabilitat de la 
ciutadania, inclosos els de titularitat local. L’increment exponencial de la desigualtat 
està en l’origen de l’augment del percentatge de població afectada per aquestes 
situacions de vulnerabilitat, i planteja a les administracions el repte d’adaptar-se i fer 
front de forma ràpida i eficient aquesta situació. 

Els Ajuntaments, com a administració més propera, tenim el deure i la responsabilitat 
de procurar no deixar desateses a les persones que en aquests moments viuen de 
forma més crua les conseqüències de l’empitjorament de les condicions de vida, en les 
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diverses formes que aquest es manifesta. 

La pobresa i la desigualtat afecten a grans percentatges de la ciutadania i generen un 
empitjorament de la qualitat de vida de la població en molt diversos àmbits. Les dades 
empíriques demostren que les societats desiguals generen un augment dels trastorns 
mentals (que porta associat un increment de les taxes de suïcidi), erosionen la 
confiança entre els veïns i veïnes, retallen l’esperança de vida, incrementen els índex 
de delinqüència o fan aflorar l’estrés personal i familiar i l’angoixa de forma 
preocupant. 

En aquesta situació la feina de les administracions públiques ha d’anar més enllà de la 
política de la beneficència. Ha de procurar anar a l’arrel del problema i ha de procurar 
pal·liar, també, en la mesura del possible, els efectes negatius que li són directament 
imputables, com els exemples que hem assenyalat abans. Un d’ells, desgraciadament, 
és l’augment de la violència intrafamiliar. 

Les dades ens diuen que el nombre de nous casos de violència intrafamiliar i contra 
les dones ha anat en augment en aquests anys de crisi econòmica. 

A Girona, un dels elements de referència de l’acció municipal en aquest sentit ha estat 
i és l’equip d’atenció a la violència contra les dones, que fa dotze anys que funciona. Al 
llarg d’aquest període, més de 1.500 dones gironines han pogut esser ateses per 
aquest equip que és, per la seva excel·lència, un referent en la xarxa de serveis. 

Avui però, i a causa de l’increment de l’entrada de nous casos -que supera ara els 150 
anuals a la ciutat-, calen més hores de professional especialitzat per atendre les dones 
i també els infants d’aquestes famílies. Aquests darrers han d’esser atesos des d’un 
servei especialitzat que sigui capaç d’abordar les seves necessitats de present i de 
treballar amb consciència del valor preventiu del tractament pel futur desenvolupament 
emocional d’aquests infants. 

Per tot això, proposem al plenari el següent: 

Que es doblin les hores d’atenció psicològica a les dones i als infants en el marc del 
servei municipal d’atenció a la violència contra les dones, per poder atendre 
correctament la demanda de la ciutat. 

Presenta la proposta la Sra. Bosch regidora no adscrita, en nom dels cinc  regidors no 
adscrits que representa, qui explica, es tracta d’una moció que fa referència a un 
problema, a una xacra social, que malauradament no deixa d’estar d’actualitat a casa 
nostra. Ahir mateix els diaris gironins publicaven un informe en què els Mossos 
d’Esquadra ens feien saber que havien augmentat les denúncies per violència 
masclista durant el 2014 i que a la demarcació –no hi havia dades desagregades per a 
la ciutat–, però hi havia més de quatre denúncies diàries per violència masclista al llarg 
del darrer any. 
Malauradament, doncs, aquest és un problema que debilita la salut de les dones, 
debilita les perspectives educatives, debilita la seva capacitat per participar com a 
membres de ple dret en la nostra societat i afecta, malauradament, una part important 
de la nostra ciutadania. L’any vinent és l’any de Pequin+20, una nova oportunitat per 
aconseguir que arreu del món tornem a parlar dels problemes, de les dificultats que hi 
ha per accedir per part de les dones a una situació d’igualtat, a una vida més lliure i 
haurem de tornar a parlar de la violència contra les dones. I totes les administracions, 
absolutament totes, i les administracions locals com a administracions més properes a 
la ciutadania hem de tenir present que hem avançat, però que hem de seguir avançant 
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molt més encara, perquè aquest és un problema que, hi insisteixo, malauradament no 
ha desaparegut del nostre entorn, ans al contrari. 
A Girona, a la ciutat de Girona, hem avançat notablement en els darrers anys en la 
sensibilització, en la coordinació interinstitucional i en la capacitat d’acció. I tenim 
alguns serveis que són serveis de referència. En aquest cas, i estem parlant de l’equip 
d’atenció a la violència contra les dones que ja fa dotze anys que funciona i que, en el 
moment en què el vam crear, ja va començar a omplir un buit clamorós d’atenció, una 
problemàtica humana i socialment inacceptable. Al llarg d’aquests dotze anys, més de 
1.500 dones gironines han pogut ser ateses per aquest equip, que és per la seva 
excel·lència un referent per a tota la xarxa de serveis. 
Però ens sembla..., i ho valorem en funció de la informació que rebem també de les 
usuàries d’aquest servei i de les dones que l’han utilitzat al llarg del temps i que 
l’utilitzen encara actualment, hi ha en aquest moment, doncs, necessitat d’incrementar 
les hores de servei. Hi ha una..., per part de les dones s’han d’esperar, hi ha una 
mancança evident en les hores d’atenció als infants d’aquestes famílies, que ara en 
aquest moment tenen molt poquetes hores setmanals a la seva disposició i ens 
sembla que és evident que cal donar-li oxigen a l’equip, que cal augmentar les hores 
de professional especialitzat per atendre les dones i que cal, en especial, augmentar 
l’atenció als infants d’aquestes famílies. 
Per nosaltres aquesta és una necessitat de present i també una necessitat d’una 
atenció que té un valor preventiu important per evitar la repetició del drama que és la 
violència intrafamiliar. Ens sembla que aquesta és una qüestió, doncs, molt rellevant, 
nosaltres en vam parlar amb l’equip de govern en la negociació pressupostària i vam 
veure que hi havia receptivitat per part de l’equip de govern en aquest sentit. I és per 
aquest motiu també que hem presentat aquesta moció i demanem que es doblin les 
hores d’atenció psicològica a les dones i als infants en el marc del servei municipal per 
poder atendre correctament la demanda que hi ha a la ciutat, que per volum de 
població es mereix tenir un servei que pugui prestar amb més celeritat, pugui atendre 
amb més celeritat les demandes que van arribant. 
Els demanem, aquesta no és una moció contra ningú, ans al contrari, és una moció a 
favor i ja els ho dic, en vam poder parlar amb l’equip de govern en tota la negociació 
pressupostària, per part de l’equip de govern ens va semblar que aquesta receptivitat 
hi era, i demanem en aquest sentit el vot favorable de tots els grups que es vulguin 
afegir en aquesta petició que és una petició que a nosaltres ens sembla assumible i 
que ens sembla que vindrà a millorar un servei necessari a Girona. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa, la 
formació que represento votarà a favor de la moció, creiem que no hi ha excusa 
perquè en uns moments en què malauradament tenim coneixement de manera 
periòdica de nous casos de violència contra les dones, les institucions no donin 
resposta a aquesta xacra que afecta la nostra societat. Aquest és un d’aquells casos 
en què, com es diu col·loquialment, no hi ha excusa que valgui. 
A la nostra ciutat, com també es diu a la moció, també hi ha un increment d’aquests 
casos, per tant, entenem que és totalment lògic que es destinin més hores de treball i 
més professionals especialitzats a atendre les dones i els seus fills que són víctimes 
d’aquesta violència. En aquest sentit, i com ja he dit, votarem a favor que es dobli el 
nombre d’hores de servei municipal d’atenció a la violència contra les dones, perquè 
tant elles com els seus fills puguin ser atesos correctament. 
 
Intervé la Sra. Sílvia Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, 
evidentment el meu vot serà favorable a aquesta moció. És alarmant com ha 
augmentat en algunes ciutats el nombre de víctimes i és alarmant també que en 
moments com aquests, no aquesta unitat, sinó d’altres que depenen de la Generalitat i 
de la conselleria, hagin retallat la seva atenció en especial a la infància. Pensem, com 
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deia el portaveu que em precedia, que no hi ha cap excusa possible a l’hora de retallar 
recursos ni econòmics, ni humans, a l’hora d’atendre les víctimes, ni sobretot els fills, 
els infants que s’hi veuen implicats. 
Per tant, donarem suport a aquesta moció i recordar també i reivindicar novament tots 
els treballadors que depenen d’altres unitats de benestar social i que continuen amb la 
seva lluita de recollida de signatures per tal de ser readmesos, perquè alguns d’ells 
haig de recordar que no és que es reduís les hores d’atenció, sinó que varen ser 
acomiadats. 
 
Intervé el Sr. Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, abans de la 
meva experiència governamental, per dir-ho així, explicava alguns elements diríem 
que agres, n’hi van haver molts de dolços amb la relació amb gent del mateix Govern, 
amb la relació en accions fetes comunes o en l’àmbit de les meves competències; una 
d’elles va ser dirigir durant vuit anys, són molts, tot el treball de lluita contra la violència 
de gènere i, especialment, contra les dones maltractades i els seus fills. No va ser mai 
fàcil aconseguir més personal, recordo discussions tremendes, difícils, sobretot quan 
estàvem sols, perquè durant molt de temps vam estar sols, l’Ajuntament de Girona, a 
vegades hi havia gent que no ho entenia, que dediquéssim recursos municipals a 
aquesta acció. 
Posteriorment van aparèixer els SIE, que jo veia en el seu començament com una 
acció a vegades poder massa personalitzada en crear coses noves, quan els 
ajuntaments que havíem tingut un gran esforç no ens vèiem recompensats per més 
mitjans. Però amb el temps he vist que la importància que tenien els SIE perquè 
arribaven a un nivell d’equitat en els municipis que no tenien instruments d’aquesta 
mena, i també ens permetien una acció, diríem, de repartir-nos funcions. Per aquesta 
raó ha estat important la consolidació paral·lela dels SIE i el nostre servei municipal. 
Cal dir que jo celebro que no hem retallat en aquests quatre anys i no és fàcil. Però sí 
que ha passat que el SIE ha retallat, és a dir, de nou aquella pota de més que teníem 
per recolzar la nostra acció, ostres, ha caigut i això explica en bona part el creixement, 
la demanda als nostres serveis. 
Clar, jo entenc que cap dona pot tenir llista d’espera, cap dona no pot tenir llista 
d’espera, les accions amb els nens són fonamentals, perquè sabem que es reprodueix 
el maltractament sovint, mares, fills, filles. I, per tant, veig oportuna aquesta proposta; 
si es necessita més gent, hem de fer mans i mànigues per fer-ho. Però, alhora, dir 
clarament a l’altra part contractant de la primera part que no podem anar retallant 
aquesta segona part contractant, perquè ajuntaments amb sensibilitat i amb 
sensibilitat, diríem, transversal, com és aquest Ajuntament, ens trobem amb una acció 
que en principi no ens pertocaria. 
Dit tot això, com la importància la té la dona i els seus fills, haurem de fer mans i 
mànigues, haurem de trobar els diners oportuns per assegurar que aquest servei no 
comporti un patiment no volgut per a les dones que així ens ho demanen. 
Per tant, votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, ja anuncio 
que votarem també a favor d’aquesta moció. Voldria segurament reiterar molts dels 
arguments que s’han dit, per tant, per anar per feina, dir que des que es va començar 
el mandat hem estat demanant que la partida de pressupost destinada a intervenció en 
violència de gènere augmentés, perquè som conscients que es tracta efectivament 
d’un àmbit molt sensible i que amb la situació d’emergència social que vivim cada 
vegada és més necessari destinar-hi més recursos i més atencions. Cal tenir en 
compte que en l’àmbit de la Generalitat ja es va patir les retallades del SIE, al Servei 
d’Intervenció Especialitzada, i això afebleix la tasca que es fa des de l’Administració en 
atenció i prevenció de la violència masclista o violència patriarcal. 
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En aquests moments, les persones que treballen al servei estan fent una gran tasca, 
això és evident i des d’aquí els volem enviar el nostre reconeixement i tot el nostre 
suport, però és evident que cal una major priorització d’aquest servei, segurament no 
n’hi ha prou amb augmentar les hores d’atenció psicològica i cal anar més enllà. 
Hi hauria diversos aspectes que caldria reforçar i que segurament amb l’ajuda de més 
tècnics i persones vinculades al servei es podria definir amb molta més precisió. 
Nosaltres creiem que és una tasca que caldria fer d’ara endavant si realment hi ha la 
voluntat de prioritzar les polítiques de prevenció de la violència masclista. Aprofitem 
una mica perquè debatem sobre aquestes qüestions de gènere per fer notar la nostra 
preocupació per la poca prioritat que s’ha donat en general aquest mandat al Pla de 
polítiques de dones. És una demanda que ha expressat en reiterades ocasions la 
Xarxa de Dones de Girona i d’altres sectors de la ciutat, i pensem que hi hem de donar 
resposta. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, el meu grup 
també donarà suport a aquesta moció. El senyor Olòriz deia que era una proposta 
adequada, efectivament és adequada, oportuna, si com ahir coneixíem aquestes 
dades que jo crec que ens van alarmar a tots, que la violència de gènere, la violència 
masclista havia anat en augment a les comarques gironines i també hi havia una dada 
que ens deia que la comarca del Gironès, doncs, possiblement una mica per sobre de 
la mitjana que la resta de comarques. I, per tant, davant d’aquestes dades, avui es fa 
difícil que algú pugui dir que no és un servei, aquest d’atenció psicològica a les dones i 
als infants, que sigui necessari reforçar. 
Jo com a portaveu li vaig traslladar a la senyora Bosch si s’havia de demanar que es 
doblessin les hores o s’havia de demanar que s’adeqüés a les necessitats reals que 
tenim. Per tant, jo estic convençuda que si després no cal doblar però cal afegir hores, 
doncs es posaran d’acord. Ho dic perquè a vegades redactem d’una manera molt 
taxativa i al final la flexibilitat, perquè jo estic convençuda que..., o em sorprendria molt 
que la sensibilitat del Govern fos anar en contra d’allò que un servei com aquest 
necessita millorar i necessita adaptar-se a les necessitats. 
Per tant, nosaltres li donarem suport i demanaríem això, que no passi com amb altres 
mocions que s’han aprovat en aquest Ple, que després queden amb res o que no es 
fan efectives, crec que aquesta és prou important com perquè es tiri endavant el més 
aviat possible. Som conscients que és un tema també de pressupost, però estem 
convençuts que podrem trobar-hi l’encaix necessari, la senyora Planas segur que hi 
troba un encaix necessari tenint en compte que és un servei que efectivament s’ha de 
reforçar i, hi insisteixo, no sé si s’ha de ser..., doblar com a tal o ha de ser ampliar per 
adequar les necessitats. Però jo els demano que, un cop aprovada, també tingui 
aquesta flexibilitat i aquestes ganes de tirar-ho endavant i de poder arribar a un acord 
no només amb qui la presenta, sinó estic convençuda que amb tots els grups. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, jo el 
que voldria en primera instància és agrair al senyor Joan Olòriz perquè posa llum, 
moltes vegades, a mocions que cadascú diu el que ha de dir. La realitat que tenim és 
que el servei de l’Ajuntament, i ho ha dit ben clar, en cap moment des que hi ha 
Convergència i Unió s’ha retallat. És a dir, afirmar la paraula «retallar» ho trobo una 
mica exagerat, ans al contrari, la demostració clara d’aquesta realitat és que es que si 
bé efectivament el 2010, sobretot amb el tractament dels menors, dels fills, s’havia 
hagut de veure un psicòleg, per qüestions pressupostàries, el 2010 es va retirar 
aquesta partida i va ser posteriorment el 2011, aquest equip de Govern, que la va 
tornar a activar i va tornar a contractar el psicòleg per atendre específicament els nens. 
El que és una realitat, com deia el senyor Olòriz i amb això compartim enterament el 
seu argument, és a dir, el minvar potser recursos en un altre àmbit ha fet augmentar la 
demanda evidentment en el que és l’Ajuntament. I, com deia la senyora Pia Bosch, 
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efectivament ja en el moment dels pressupostos com amb posterioritat, i avui mateix 
quan jo parlava amb ella al respecte, i li he comentat que evidentment el nostre grup 
donarà suport a la moció, perquè evidentment, des de fa ja bastant temps, estem 
treballant per intentar incrementar les hores. Aleshores ens plantejàvem un increment 
de fins a deu o dotze hores del que era el psicòleg que tractava realment els menors, 
però no escapa a ningú d’aquests regidors que tenim una LRSAL que no és que ho 
impossibiliti, és que ens ho posa bastant difícil a vegades a l’hora de fer les coses. I en 
aquest cas, des del departament del senyor Berloso, del regidor Berloso, s’està 
treballant en quina forma podem adoptar millor per ampliar o bé l’horari, o bé fins i tot, 
si pogués ser possible, la introducció d’un altre professional que pugui donar aquest 
reforç que cal al respecte. 
I acabar només també agraint no només als dos psicòlegs que estan amb jornada 
completa, la tècnica d’acollida, l’auxiliar administratiu, fins i tot a l’advocada que està 
sis hores setmanals i el psicòleg infantil. I també, que no se’n parla gaire, el servei i 
l’Oficina d’Atenció a la Víctima, que aquí evidentment està fent un servei molt 
important i que evidentment des d’aquí també trametre’ls l’agraïment per la tasca que 
estan duent a terme. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, un moment, 
perquè m’ha semblat que el senyor Ribas quan deia el tema de les retallades, estava 
parlant del SIE, senyor Ribas, del SIE i en el SIE. I tant que ho especificat, he dit que 
depenia de la conselleria de Benestar, fixi’s si he especificat. No devia escoltar bé. 
 
Intervé la Sra. Bosch, qui exposa, vull agrair molt sincerament el suport de tots els 
grups, jo crec que aquesta és una moció que hem presentat nosaltres, però que crec 
que tenia moltes, en fi, recollia una voluntat de tots, perquè crec que hi ha consciència 
que aquesta és una situació. El senyor Olòriz parlava que era un servei impropi, si 
m’ho deixen dir així; quan abans es parlava dels serveis propis i els impropis dels 
ajuntaments, impropi en el sentit que és un servei especialitzat que li correspondria a 
la Generalitat. Ell parla de la seva dificultat de mantenir-lo i jo puc parlar de la dificultat 
de crear-lo, perquè vaig ser, quan jo era regidora de serveis socials, qui va promoure i 
portar en el Ple de l’Ajuntament la creació d’aquest servei. I és evident que cada 
vegada que parlem de serveis impropis hi ha una lògica, lògica absolutament lògica, 
resistència en el sentit de dir si això li correspon a una altra administració, a la 
Generalitat, doncs per què no ho fa la Generalitat. I recordo el debat en el si del mateix 
equip de Govern, que llavors governàvem amb majoria, i recordo també aquest debat, 
i recordo també la insistència en la necessitat que aquesta problemàtica que és 
gravíssima no quedés desatesa, perquè en aquell moment la Generalitat encara no 
havia començat, com sí va començar després amb el Govern tripartit, a reforçar d’una 
manera clara aquest tipus de serveis per part del mateix Govern de la Generalitat. 
En tot cas, va ser difícil crear-lo i va ser difícil en aquell moment, i jo sé que també ara 
pot ser difícil trobar exactament l’encaix, però estic segura que el senyor Berloso farà 
tot el possible perquè es pugui fer de la manera més estable possible. Vull dir que si es 
pot realment reconvertir una plaça existent i no simplement fer una contractació de 
servei d’hores, doncs segur que serà molt més, diguem-ho així, estable, no per als 
treballadors, no estic pensant només en els treballadors, sinó per al servei i, per tant, 
que en la mesura que vostès puguin li donin una viabilitat el més sòlida possible en 
aquesta moció. I jo sé que vostè m’entén i, per tant, que li agrairem que em facin 
aquesta interpretació dintre del marc que tenen, que és un marc limitat, però també 
que permet poder-hi jugar. 
I, en aquest sentit, fetes aquestes puntualitzacions i fet l’agraïment, doncs simplement 
reiterar-lo i congratular-nos que això sigui possible i que les víctimes puguin obtenir 
una mica més de servei que segur que serà en benefici de tots. 
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Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
20. Moció que presenta el grup municipal del PPC referent al projecte de 
rehabilitació de l’antic cinema Modern. 

Després de gairebé 4 anys de CiU al capdavant del govern municipal de Girona i 
malgrat haver sentit en reiterades ocasions de la boca del seu cap de files i Alcalde de 
Girona, Sr. Carles Puigdemont, que el projecte de rehabilitació de l’antic cinema 
Modern era una prioritat per aquesta formació la veritat és que aquest tema ha acabat 
en res. 

Per desgràcia, i donada la falta de notícies al respecte, tot apunta que aquest és un 
projecte que, una vegada més, seguirà quedant pendent aquesta legislatura, fet que 
des del grup municipal del Partit Popular Català lamentem profundament. 

Pel record queda la proposta del govern tripartit l’any 2010 de convertir aquest 
equipament en un centre cívic, així com també la proposta del Sr. Puigdemont, de 
l’any 2008, de convertir-lo en una residència per a creadors internacionals. I, mes enllà 
de quina sigui la valoració del meu grup municipal en relació a aquestes dues 
propostes concretes, sempre hem estat disposats a parlar-ne. Nosaltres el que 
reclamem, volem i exigim és que es posi sobre la taula de manera definitiva un 
projecte de futur per aquest equipament per tal que sigui conegut per a tots els 
gironins i aquests tinguin la possibilitat d’expressar la seva opinió al respecte i, alhora, 
puguin fer les seves aportacions per millorar-lo. 

Les últimes notícies conegudes sobre aquest tema són de fa mesos. Cal recordar que 
a través dels mitjans de comunicació varem conèixer que el Govern de CiU volia ara 
transformar-lo en un ateneu cultural, idea que ja sortia també en el projecte presentat 
pel tripartit dit sigui de pas, i que dista molt de les propostes que des de CiU s’havien 
fet i explicat durant la legislatura passada quan aquesta formació estava a l’oposició i 
es va comprometre a desencallar-ho si governaven, cosa que no ha passat. 
El Grup Municipal del PPC creu que la rehabilitació de l’antic cinema Modern s’ha de 
prioritzar i que la proposta que es presenti ha d’anar en consonància amb les 
necessitats que té el barri on està ubicat pel que fa al dèficit d’equipaments de barri 
que pateix i no pas, com sembla que es vol fer, encaminat a convertir-lo en un 
equipament de ciutat. Ara bé, no volem prejutjar cap projecte sense abans conèixer-lo 
en profunditat i saber i conèixer també l’opinió dels gironins al respecte. 
És per això que considerem molt important que els veïns puguin expressar, a través 
d’un procés participatiu, la seva opinió, les seves preferències i les seves idees en 
relació al projecte sobre la rehabilitació d’aquest equipament. 
Som conscients que avui ja no tenim temps material per deixar aquest tema del tot 
tancat i enllestit aquesta legislatura, tan pel que fa a una decisió definitiva sobre quin 
ha de ser el destí del mateix, com el projecte per fer-lo realitat i les obres de 
rehabilitació que caldrà dur a terme. Però si que pensem que caldria arribar a un acord 
i compromís de totes les forces polítiques aquí representades, el més ampli possible, 
que ens permeti que la propera legislatura no esdevingui, altre cop, una legislatura 
perduda pel que fa a la rehabilitació d’aquest equipament. Una rehabilitació que cada 
dia es fa més costosa donada la situació ruïnosa de l’edifici pel pas del temps sense 
actuar-hi de manera definitiva. 
 
Per tot lo exposat, el grup municipal del Partit Popular Català proposa al Ple d’aquest 
ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Que de manera immediata es convoqui una comissió informativa extraordinària 
d’alcaldia en la que, amb el màxim consens possible, determinem un calendari clar 
(presentació del projecte, procés participatiu, definició del projecte definitiu, execució 
del mateix) sobre la rehabilitació i els usos futurs de l’antic cinema Modern i prenguem 
tots el compromís de respectar-lo i complir-lo, sigui quina sigui la posició de la nostra 
formació política, en el proper consistori municipal sorgit de les eleccions del 24 de 
maig de 2015. 
 
Intervé la Sra. Veray, qui explica, en primer lloc, jo vull avançar i deixar molt clar que 
aquesta no és una moció ni per fer sang, ni de batalla política, és més aviat tot el 
contrari. I ho dic perquè aquest és un tema, jo crec, que crida l’atenció, la rehabilitació 
de l’antic cinema Modern no és una cosa nova, fa molts anys que en parlem, la 
legislatura passada ja en varem estar parlant i, finalment, el 2010 es va intentar fer 
alguna cosa que va acabar en res per la proximitat de les eleccions municipals. Durant 
aquesta legislatura, del 2011 fins a dia d’avui, doncs nosaltres també hem estat 
amatents a veure quina era la posició i, en aquest cas, el projecte que l’equip de 
govern ens presentava per tirar endavant la rehabilitació de l’antic cinema Modern, 
perquè així s’havien compromès des de Convergència i Unió i crec que fins i tot així 
figura en el seu pla de mandat, vull dir que tampoc dic res que no sigui conegut per 
tota la ciutadania, però que davant del no arribar a materialitzar-se aquest projecte i 
aquest inici de la rehabilitació de l’antic cinema Modern, nosaltres hem cregut que el 
que calia era intentar, i això és el que volem, bonament volem, intentar i demanar a 
totes les forces polítiques que puguem arribar a uns mínims d’acords i de consensos, 
almenys en què la legislatura que començarà a partir del 24 de maig d’aquest any arrel 
de les eleccions municipals no serà novament una legislatura perduda pel que fa a la 
rehabilitació de l’antic cinema Modern. 
Per això en la moció hem volgut deixar molt clar que no prejutjàvem cap projecte que 
es pugui presentar amb relació a què cal fer amb aquesta rehabilitació i quins usos cal 
donar-hi. La veritat és que ni estàvem completament d’acord amb els usos o amb allò 
que es plantejava pel Govern tripartit l’any 2010, ni tampoc compartíem aquelles 
declaracions que feia el senyor Puigdemont l’any 2008 de fer una residència per a 
creadors internacionals, que després hem vist que ha anat matisant i que ha anat 
modulant i que ha plantejat en algun moment altres projectes. L’últim que hem conegut 
i ho vam fer a través dels mitjans de comunicació és que es parlava d’un ateneu de 
cultura popular, una idea que també li havíem sentit a dir en el seu moment a la 
senyora Alsina, la senyora Cristina Alsina, l’any 2010, quan governava i portava tot 
aquest tema. 
Per tant, al final, davant la sensació que n’hem parlat molt, que tots n’hem dit molt, 
però que no hem concretat res, nosaltres el que demanem amb aquesta moció és que 
la Comissió d’Alcaldia, que és de qui depèn cultura en aquests moments a 
l’Ajuntament de Girona, perquè ho porta el mateix alcalde directament, doncs ens 
reunim, reunim de manera immediata i extraordinària la Comissió d’Alcaldia i que tots, 
entre tots, intentem arribar al consens més ampli possible per marcar un calendari amb 
relació a què cal fer perquè la rehabilitació de l’antic cinema Modern sigui o pugui ser 
una realitat de cara a la legislatura que començarà a partir del 24 de maig i que, a 
més, adoptem tots el compromís que sigui quina sigui la posició de la nostra força 
política, arrel de les eleccions del 24 de maig, ens mantindrem que el calendari acordat 
i consensuat, amb relació a presentació del projecte, a procés participatiu que estem 
convençuts que tots estarem d’acord que cal tornar a fer, perquè els ciutadans de 
Girona, i sobretot els veïns del Barri Vell, tenen i han de poder dir què volen i què 
esperen que fem en l’antic cinema Modern, doncs que tot aquest calendari agafem el 
compromís que, sigui quina sigui la nostra posició, el complirem i farem tot allò que 
calgui per complir-lo. 



 

 

73 

Per això començava la meva intervenció dient que crec que no vull fer d’això un cavall 
de batalla de dir: «Escolti, vostè va dir que faria, no ha fet.» Escoltin, ja ho sabem, és 
evident que no ho han fet, hi ha una moció aprovada en el plenari d’aquest Ajuntament 
l’any 2013 on diu que ens presentarà un projecte, una moció aprovada que no s’ha 
complert, això també és veritat, però crec que avui ens equivocaríem si féssim un 
debat de retrets d’allò que s’hauria d’haver fet i no s’ha fet. Estem a tres mesos d’unes 
eleccions, home, doncs intentem tots posar-nos d’acord perquè almenys coincidim que 
la legislatura que ve no sigui una legislatura perduda, sinó que sigui la legislatura que 
es faci realitat la rehabilitació de l’antic cinema Modern. Tindrem temps de debatre 
cada un de nosaltres quin és el projecte que té per a aquest equipament. El meu grup 
ja ha dit que creu que ha de ser un equipament..., com a mínim en part que sigui un 
equipament de barri, no només un equipament de ciutat, i això ho anirem treballant. I 
estic convençuda que si hi ha voluntat de diàleg, voluntat d’acord i voluntat de consens 
ens en sortirem, tant amb relació a pactar aquest calendari i al compromís de complir-
lo, com també finalment de què hem de fer amb aquest equipament perquè al final 
estic convençuda que a tots ens guiarà la millora de la qualitat de vida dels nostres 
veïns i, en aquest cas, sobretot del Barri Vell. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Quintana, regidor no adscrit, qui exposa. sembla que el tema 
de l’antic cinema Modern va obrir la legislatura i que l’acabarà tancant. És un tema, 
com ha dit la regidora Veray, un tema que fa molt temps que dura i que va centrar una 
mica alguns dels debats polítics del començament d’aquesta legislatura sobretot. Aquí 
el nostre grup va presentar dues mocions, una el mes de març del 2011, després va 
tornar al mes de maig de 2011, al mateix temps que la CUP també presentava una 
moció sobre el tema i finalment es va aprovar una moció el mes de març del 2013 en 
la qual es deia que..., en el punt 2 de la moció es deia que el Govern municipal 
presenti una proposta a tots els grups municipals sobre el futur del cinema Modern i 
inverteixi en el projecte la partida de 800.000 euros corresponent a aquest fi present 
en el pressupost de l’any 2013. 
Estem a l’any 2015 i no s’ha fet un debat en el Ple sobre el tema, però sí que ens 
consta que al llarg del darrer any s’ha treballat tot el projecte, s’ha treballat amb relació 
a una persona de la universitat que està redactant una part d’aquest projecte, ens hem 
posat en contacte amb aquesta persona i coneixem alguna cosa sobre l’ateneu de 
cultura popular. Però crec que, tal com ha dit la regidora Veray, probablement aquí no 
es tracta de jutjar aquest projecte, de moment, sinó el que es tracta és dir a veure què 
fem ara, quan queden tres mesos perquè s’acabi aquesta legislatura i quan és un tema 
en el qual jo diria que no es pot caure amb una pressa electoralista. Jo crec que és un 
tema que l’hem de resoldre, estic d’acord que cal fixar un calendari i per això votarem 
a favor d’aquesta moció, que nosaltres, els regidors no adscrits –el nostre grup de 
regidors no adscrits–, doncs estarem d’acord a debatre fixar aquest calendari perquè 
de cares a la propera legislatura les persones que siguin aquí al plenari puguin 
comprometre’s a tirar-ho endavant perquè el tema no quedi mort. Però ens sembla 
que, en tot cas, el que no podem fer és que el tema del Modern sigui com el mite de 
Sísif, és a dir, passa una legislatura, quan està a punt d’engegar-se, doncs ens trobem 
amb una altra legislatura que està a punt d’engegar-se i resulta que al final no s’acaba 
mai, perquè sempre torna a començar la mateixa història. 
I per això nosaltres votem a favor d’aquesta proposta i estem disposats a discutir tot el 
que calgui. 
 
Intervé la Sra. Plana, regidora no adscrita, qui exposa, vull anunciar el meu vot, que 
serà l’abstenció. Si bé sé que han passat gairebé els quatre anys sense haver-se fer 
cap actuació en el punt en un dels punts estrella del programa electoral que portaven 
l’actual Govern de la ciutat, també crec que potser a quatre mesos de les eleccions no 
és el més elegant, ni és el moment més oportú presentar ara aquesta moció. Crec que 
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és una actuació urgent que s’ha de fer amb el cinema Modern, però ara ja que hem 
estat tot aquest temps, doncs també podem esperar una mica més i que el Govern que 
hagi d’entrar a partir del maig tingui les mans lliures per poder fer el que cregui més 
oportú. Per tant, reitero que la meva posició serà d’abstenció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Carles Bonaventura, regidor no adscrit, qui exposa,  
nosaltres compartim alguns dels punts que s’expressen en la moció del Partit Popular, 
creiem que és greu que aquesta obra, la rehabilitació de l’antic cinema Modern, resti 
després d’aquests gairebé quatre anys de mandat aturada. I encara considerem que 
és més greu perquè ens semblava que recuperar aquest espai era una de les prioritats 
de l’actual equip de govern i alguns dels que avui som presents en aquest plenari, 
potser tots compartim aquest criteri, i alguns fins i tot, a més a més, compartíem la 
idea –la proposta– que el Govern ens havia fet arribar sobre el que s’havia de fer a 
l’antic Modern. Una proposta que nosaltres enteníem que havia de beneficiar la ciutat i 
també dinamitzar aquella zona. Coincidim també en la moció amb la necessitat d’obrir 
el projecte a la ciutadania, de fer un procés participatiu, perquè tothom, veïns, entitats 
hi puguin dir la seva i això, com hem dit altres vegades, considerem que no ens ha de 
fer mai por, que és positiu. 
No obstant això, el vot de la formació que represento no serà favorable a la moció i no 
ho serà perquè creiem que ara, a poc més de tres mesos de les pròximes eleccions 
municipals, no és el moment d’abordar aquest tema i encara menys d’establir un 
calendari per emprendre un projecte d’aquestes dimensions. Creiem que aquest 
procés l’haurà de portar a terme el Govern que sorgeixi de les urnes el pròxim 24 de 
maig i que a nosaltres ara no ens toca deixar lligat i calendaritzat aquest tema en 
aquests moments. Per tant, la meva posició serà l’abstenció. 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, el meu vot 
serà favorable a la moció, perquè, com en d’altres ocasions, compartim evidentment el 
fet que aquest és un projecte que ha estat per massa temps encallat i que, com sap 
vostè, sempre en les negociacions de pressupostos intentàvem que els 800.000 euros 
del Modern es mantinguessin i es mantinguessin per tal d’evitar que aquest projecte 
quedés enterrat. Sabem que això de moment no és així, però sí que pensem que 
s’està allargant massa, potser sí que és cert que estem molt a prop de les eleccions i 
potser no és el moment més adequat i de deixar-ho tan lligat, però com que de fons 
entenem que aquest és un projecte que s’ha de tirar endavant, com li deia, hi donarem 
suport. Pensem que és una oportunitat també d’assumir i iniciar un d’aquests projectes 
col·lectius que a un barri li van molt bé per tal de revitalitzar-lo. 
I, en aquest sentit, dèiem que no només pensàvem que la utilització com a equipament 
cultural era adequada, com havien comentat altres grups municipals, sinó que 
pensàvem que al plantejar-se alguna mena de «vivenda» per a famílies que han de 
tenir el primer accés al seu primer habitatge no fóra descartable per la zona on està 
situat. Però, en tot cas, això és un tema que es pot anar desenvolupant i, com li deia, 
hi donarem suport amb el benentès que potser aquest no és el millor moment, però per 
donar tràmit a la discussió del projecte del Modern i a la seva continuïtat. 
 
Intervé el Sr. Olòriz, portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA, qui exposa, primer de tot 
dir que no sóc el responsable de la maledicció del Modern i ara ho explicaré. Deu fer 
catorze anys que es va aprovar la compra del Modern. Jo vaig ser l’únic regidor que va 
votar en contra i explicaré el debat amb l’alcalde Nadal. Jo li deia: «Jo li votaré a favor 
si m’explica què hi farem al Modern.» I ell em va respondre: «Ja es veurà.» I jo li vaig 
dir: «Escolti, amb aquesta posició, tenint els diners sempre escassos a un ajuntament, 
no me val dir “comprem i ja es veurà”, perquè probablement no ho veurem ni vostè ni 
jo.» Ai, maledicció del Modern. Ell òbviament ho pot veure com a ciutadà, no com a 
alcalde; jo no ho veuré com a regidor. 
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Mirin, el Modern poder és el més retratat en campanyes electorals, jo diria que tots els 
caps de llista de diferents eleccions ens hem retratat ensenyant el que faríem al 
Modern, i cap de les coses que hem promès que es farien s’han fet. A mi em va costar 
set anys aconseguir que fessin un centre cívic, perdó, que proposessin un centre cívic, 
i quan ja estava tot lligat, em van enganxar amb un procés participatiu, un procés 
participatiu que ens va portar a les portes de les eleccions i per això queden 800.000 
euros. Un sempre pensa que aquells que no volien de cap manera que hi hagués un 
centre cívic al centre de la ciutat, perquè creien que els centres cívics eren de barris i 
que el centre de la ciutat ja tenia molts equipaments, la realitat ho ha desmentit, 
perquè el que hem fet, perdoneu, el minicentre cívic ha quedat saturat, tots els 
ciutadans volien participar en els centres cívics estiguessin al centre o en un barri. 
Però, desgraciadament, jo penso que el Modern, de totes les propostes possibles que 
s’havien fet, ser centre cívic em semblava la més coherent. Ara probablement sóc un 
home amb la ment més oberta, un cop hi ha un centre civil no diré que vagin les 
mudances, els treguin d’allà i els posi al Modern. Sí que em semblaria bé en aquests 
últims mesos discutir-ho. Perquè no m’agradaria la temptació d’aquest Govern de en 
lloc de fer un procés participatiu solament, hi posés una grua, quatre manobres i 
comencés a moure el Modern com aquell acudit en què l’important és que el tren es 
mogués i, per tant, baixaven uns quants, movien el tren, perquè els de dintre 
pensessin que el tren es movia. 
Per tant, no està malament la proposta que se’ns fa, penso que és oportú. Home, no 
paralitzarem l’Ajuntament aquests últims tres mesos, a ningú se li escapa que més 
d’algun portaveu, jo inclòs, poder hem fet electoralisme, a ningú se li escapa. I, per 
tant, malgrat que tinguem eleccions, crec que hem de treballar, fer propostes, fer 
mocions i, per tant, posar-nos a votar-les. 
Jo la votaré a favor en el sentit que em permetrà aquests últims mesos com a regidor 
tornar a parlar del Modern i espero que superar la maledicció. 
Intervé el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, quan es va 
presentar una darrera moció sobre aquest tema ara fa un any i escaig, nosaltres la 
vam votar a favor i ho vam fer perquè consideràvem que era necessari que una 
operació d’aquest tipus comptés amb el màxim de participació de la ciutadania. Avui 
farem quelcom similar: votarem a favor de la moció perquè compartim l’esperit, sé que 
no és gaire habitual que una moció del PP sigui votada per membres de la CUP, però 
pensem que és una moció en clau de ciutat. Nosaltres ho fem com vostè, senyora 
Veray, ja ho veu, si cal que votem alguna cosa a favor, ho votem sense cap problema. 
Pensàvem i pensem que tot el que sigui participar i fer obertura cap a la ciutadania és 
necessari. 
També penso, i ja canviant una mica de tema, que diversos regidors i regidores heu 
esmentat que el tema de l’electoralisme, que al final del mandat sembla que a tots 
plegats ens entra una febre electoralista que fa que les coses es distorsionin, i 
probablement hem de fer una revisió a fons de com desenvolupem l’activitat 
democràtica a la ciutat i, en general, a la societat, al nostre país. Perquè, és clar, si 
resulta que els primers mesos entre que sabem els resultats de les eleccions, es 
formen els governs i no es formen, es discuteixen i es debaten, ens mengem diversos 
mesos abans no s’arrenca tot, i resulta que al final tots plegats ens movem per 
electoralisme, doncs és clar, potser els mandats haurien de durar tres anys i mig i que 
realment siguin tres anys i mig que des del primer minut fins a l’últim minut es fa feina 
efectiva. Res, una reflexió, general i ja està.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, em permetran que intervingui. No 
només perquè la literalitat de la moció m’interpel·la, sinó perquè òbviament és un 
assumpte que cau en l’àrea de la meva directa responsabilitat. Algunes consideracions 
bàsiques. En primer lloc, que tothom tingui clar que del Modern ens n’hem estat 
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ocupant i ens en continuarem ocupant i que no paralitzarem la ciutat pel fet que faltin 
tres mesos per a les eleccions. 
En segon lloc, per atzars que no tenen a veure amb aquest Govern, aquest és un 
mandat que durarà tres anys i deu mesos, no som ni de vora dels quatre anys que 
algú ha dit, ni els acabarem, tres anys i deu mesos. I que encara tenim recorregut per 
acabar el Pla de Govern de què ens vam dotat i, per tant, farem fins l’últim dia, perquè 
és la nostra responsabilitat, tot allò que estigui a la nostra mà per intentar complir al 
màxim el pla de Govern. 
En aquest, sentit el Modern forma part, com s’ha dit, com algú ha dit, d’una de les 
prioritats de l’equip de govern i com a tal l’hem tractada. El que era evident és que 
partíem d’una situació en què no ens agradava i ho havíem dit així, i això ho havíem dit 
als ciutadans, nosaltres havíem anat a les eleccions amb aquesta idea, la idea d’un 
centre cívic. I, en canvi, ens semblava i ens continua semblant que aquest és un 
equipament estratègic per la seva ubicació geogràfica a la ciutat, per la seva proximitat 
amb el teatre municipal i per la seva relació amb altres equipaments culturals que 
podia jugar i que havia de jugar un paper rellevant en aquesta idea vinculada a la 
Ciutat del Teatre, però naturalment vinculada a la vocació de Girona de ser una ciutat 
que transcendeixi més enllà en l’àmbit cultural. 
Per tant, hem hagut de fer tot un seguit de treballs que no tenen a veure principalment 
amb treballs arquitectònics, sinó que hem volgut fer, ens sembla a nosaltres, la feina 
correcta, que és primer parlem dels continguts, analitzem a fons i a partir d’aquí, si hi 
ha un gruix de consens suficient, enviem l’encàrrec als arquitectes responsables per 
donar utilitat als 800.000 euros i a l’edifici en si. I és el que hem estat fent. 
Podia haver anat més ràpid? Segur. Però no s’ha aturat en cap moment, no està aturat 
el Modern, no s’aturarà i, a més a més, vostès, alguns de vostès ja fa uns mesos que 
tenen una proposta, una idea de treballar, de debatre a l’entorn d’un perfil d’usos de 
l’equipament. És aquest d’aquí que vostès tenen en què hi ha alguns dels grups amb 
què jo m’havia compromès a parlar-ne, perquè semblava que era bastant possible 
arribar a alguns tipus d’acords en el gruix de continguts del que anàvem a fer. És a dir, 
era molt diferent fer un centre cívic o fer-hi una residència o pisos assistits, molt 
diferent. I ens semblava que sent fidels al Pla de govern del que nosaltres havíem 
aprovat, havíem de centrar els debats que sí que s’havia de comptar amb la 
participació que fos necessària de tothom per definir un equipament que jugués un rol 
estratègic en un projecte que va més enllà d’ell. I hem estat treballant en aquesta 
doble direcció. 
Vostès ho coneixen, el senyor Quintana ho coneix, el senyor Navarro ho coneix. A mi 
m’hauria agradat poder tenir un retorn del que era aquesta idea, perquè a través 
d’aquest retorn, que és una idea que desenvolupa un document que va ser explícit en 
aquest Ple i que jo el vaig explicar a molts portaveus en un dels debats d’aquestes 
mocions que vostès han recordat, desenvolupa allò i, a partir del qual, si hi hagués 
hagut un retorn adequat d’aquest projecte o d’aquesta idea, naturalment després en 
les comissions necessàries avançar i decidir el procés participatiu que, si es decidia 
que n’hi havia d’haver algun, havia de correspondre al Modern. 
Vostès l’han pogut veure, no n’he tingut retorn, però, vaja, no està malament que si la 
comissió que, pel que veig, per la correlació de vots, s’acabarà aprovant, té a bé, el 
pugui considerar i el pugui estudiar i que pugui veure exactament tot el treball previ 
que s’ha anat fent per arribar a posar a sobre la taula una idea potent del què ens 
sembla que s’ha de fer en el Modern. D’on neix aquesta proposta concreta, en quin 
projecte global de ciutat s’empara, el perquè ens sembla que és bo anar per aquesta 
direcció i no obrir altres possibilitats i, a partir d’aquí, definir si hi ha inversions i hi ha 
diner disponible, començar-los a fer. 
Jo no tinc cap problema a parlar-ne d’això, no tinc cap problema, només espero que 
quan en parlem, el retorn sobre el contingut no tardi tant. I, per tant, que no se’ns 
atribueixi paràlisi on no n’hi ha, que no hi ha cap maledicció, sinó el contrari, que 
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aquest mandat, si les coses es fan bé, acabarà amb una proposta consensuada el 
màxim possible a l’entorn del Modern, que és el compromís que teníem: un projecte 
definit. Hi ha dibuixos, hi ha textos i, per tant, des d’aquest punt de vista, la proposta 
que fa la senyora Veray prosperarà amb pocs dies. Si és així, la posarem en marxa i 
tots vostès podran discutir a l’entorn d’un document i d’una idea palpable, ben 
treballada, que no s’ha improvisat, que jo crec que era el que feia falta i, a partir de la 
qual, ens serà a tots molt fàcil, diguem-ne, o senzill encarregar projectes 
arquitectònics. Això sempre ho he deixat molt clar. El més fàcil hauria estat encarregar 
maquetes i «planos» i presentar per fer-hi què? No ho sabem, ja ho veuríem. I hem 
preferit el contrari: destinar, i vostès coneixen a més a més els recursos que s’hi han 
destinat, una persona a aprofundir molt sobre quin era el repte i les potencialitats que 
té Girona en l’àmbit de les arts escèniques, veure que..., reconèixer que el Modern pot 
jugar un paper important en aquest joc i donar-li un perfil d’usos que no és tancat, però 
que sí que perfila molt els treballs a fer per concretar un projecte definitiu per al Govern 
que és allà on estem ara. 
Per tant, això és el que jo volia dir. Crec que li toca a la senyora Veray. No he al·ludit 
directament ningú, senyor Olòriz. Bé, teòricament hauria de parlar la senyora Veray i 
després ja donarem les respostes a les al·lusions oportunes.  
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, agrair el suport 
dels portaveus que han parlat i que han anunciat el vot favorable a aquesta moció. Sí 
que he de lamentar que s’utilitzi una mica l’excusa que com que és tan just a les 
eleccions –el senyor Olòriz ho deia– llavors no cal que fem res, aquests tres mesos 
que ens queden ens quedem tots a casa i el 24 de maig ja ho sentirem a dir. No, jo 
crec que això no és així i que fins a l’últim moment l’equip de govern –i el senyor 
alcalde ho deia– ha de governar i fins a l’últim moment els partits de l’oposició hem de 
fer també la nostra feina d’oposició. 
Agrair-li al senyor Navarro i a la CUP que doni suport a la moció. Senyor Navarro, hi 
ha més vots favorables del meu grup a les seves mocions que del seu grup a les 
ulleres, però ara no entrarem en aquesta guerra. L’important és que posar Girona..., 
l’important és que els projectes que siguin bons per a la ciutat estiguin per davant i per 
sobre les ideologies i jo crec que de la mateixa manera que quan nosaltres li hem 
donar suport o vostè avui que ens dóna suport, això és el que fem i és el que 
agraeixen els gironins i el que agraeixen els ciutadans. 
Amb relació al que deia l’alcalde, home, miri, senyor alcalde, tenint en compte que a mi 
aquest projecte no me l’ha fet arribar ni me l’ha ensenyat, i hi ha altres grups que em 
diuen aquí al meu costat que tampoc, crec que es va equivocar. Es va equivocar 
perquè potser hagués tingut més retorn, un retorn més ràpid, si ens l’hagués fet arribar 
a nosaltres. Perquè vostè diu que no ha sigut retorn, no, li dic per les seves paraules. 
Vostè ha dit que ho va explicar a alguns i no ha tingut retorn. Miri, com que a mi no 
m’ho va explicar, em sap greu, segurament retorn n’hagués tingut, potser no li hagués 
agradat el retorn, això ja no li sé dir, perquè no conec el projecte, però retorn vostè sap 
que l’hagués tingut segur. Per tant, en aquest sentit, escolti, jo..., i crec que tots els 
regidors compartiran amb mi que estem encantats si vostè convoca aquesta comissió i 
ens fa arribar aquest document a tots, a totes les forces polítiques, i que de la mateixa 
manera que parlem..., puguem parlar de calendaris o de compromisos d’execució, 
doncs també d’un projecte concret, nosaltres no ho veiem malament, tot el contrari. De 
fet, jo li demanaria que Convergència i Unió, senyor alcalde, voti a favor també de la 
moció i que així veiem que la voluntat política de l’oposició i del Govern, en aquest cas, 
és la mateixa: arribar a acords i tirar endavant el projecte. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Olòriz, qui exposa, la veritat és que varem començar aquest 
mandat amics i espero que no ho acabem d’una altra manera. Perquè, clar, ara no 
entenc per quina raó no m’ha donat la carpeta. Vostè no pensa dir què deu haver 
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passat? Perquè en Jordi Navarro és més radical que jo. Per què no tinc carpeta? Bé, 
això parla de la maledicció, i tant que estic maleït! No hi ha una altra raó. 
Més enllà de tot això, penso que gràcies a la moció del Partit Popular tindrem carpeta. 

Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, només un aclariment, senyor Olòriz. En termes de 
radicalisme o de radicalitat, això va diferent i el senyor Navarro té una sort fantàstica, 
ell ha fet una defensa de la coherència de votar una moció de ciutat amb el Partit 
Popular, votar-li a favor, i jo no he tingut tanta sort quan amb els pressupostos el Partit 
Popular no és que hi votés a favor, es va abstenir, i ens hem hagut de sentir dir de tot. 
Jo només demanaria coherència, que entenc que temes de ciutat també ho són els 
pressupostos. I, per tant, podem defensar amb la mateixa convicció que vostè acaba 
de defensar el seu vot favorable a una moció del Partit Popular, el fet que els 
pressupostos d’aquesta ciutat ara fa pocs dies s’aprovessin amb l’abstenció, que no és 
pas un vot favorable, entre altres coses, del Partit Popular. 
Dit això, per què vaig «privilegiar», entre cometes, una relació política amb alguns 
grups i amb altres no? Senzill. Perquè en alguna d’aquestes mocions que vostès 
recorden, si vostè ho recorda, va haver-hi dos grups que van ajudar que una moció 
quedés a sobre la taula i que van acceptar un primer document i unes converses a 
l’entorn del que ens semblava a l’equip de govern que seria útil per al Modern. Forma 
part de la llibertat d’un govern, com s’expressa en cada Ple, arribar a acords amb uns 
grups i amb altres, no, i d’arribar a possibilitat de pactar coses que ja prèviament has 
plantejat en termes generals i que són relativament ben acollides i, per tant, explorar 
com vostès han fet quan governaven i com vostès fan des de l’oposició, explorar 
acords amb altres forces polítiques per veure si ho tiren endavant. Quantes mocions 
no hi ha hagut en aquest Ple que vostès s’han parlat entre vostès, no n’han parlat amb 
l’equip de govern, i han fet una cosa ben legítima, que és aprovar-ho. Per què això no 
ho pot fer l’equip de govern? Per què no ho pot fer si detecta que hi ha sintonia i per 
què s’ha de ridiculitzar la possibilitat que l’equip de govern, si veu que hi ha sintonia 
política amb grups d’aquest plenari per tirar endavant un projecte, busqui el seu suport. 
On és el problema? No hi és. 
Probablement la senyora Veray té raó, ella hauria donat una resposta ràpida. Però 
senyor Quintana la seva resposta encara l’espero. Però ella hauria pogut donar una 
resposta ràpida i que potser estaria a les antípodes del que potser ens sembla que 
s’ha de fer, però és ben lògic, és ben coherent que discrepem d’aquest punt de vista i 
que jo vulgui buscar un acord amb aquells grups amb qui he tingut converses sobre el 
Modern i sobre aspectes del Modern en què m’ha semblat que hi havia un gruix de 
consens. Això no té res d’estrany i que ens ha permès, en fi, tirar endavant tot un 
seguit de propostes que jo estic convençut que, malgrat les discrepàncies, hi haurà un 
ampli espai de coincidència. 
Per tant, jo només aclarir-li això, senyor Olòriz.  

Intervé el Sr. Navarro, portaveu del grup municipal de la CUP, qui exposa, més enllà 
de les coincidències o no coincidències amb el PP o amb vostès quan aproven el 
pressupost o no l’aproven, sí que voldria deixar clares algunes coses. Perquè, no ho 
sé, vostè ha parlat en uns termes que sembla que vostè interpreta una realitat i jo 
n’interpreto una altra. Sí que és veritat que a nosaltres ens va arribar aquest dossier fa 
un parell de mesos quan jo em vaig interessar per la qüestió del Modern, com ens 
interessem per d’altres qüestions, com ens vam interessar, per exemple, fa uns mesos 
pel Pla de mobilitat i li vam esmentar al senyor Alcalà, i vostè ens va fer arribar aquest 
dossier. Nosaltres en cap moment vam tenir consciència que estiguéssim negociant 
absolutament res, teníem interès a saber cap a on anirien les coses i ens va fer arribar 
aquest dossier, però jo sincerament m’havia arribat a pensar que aquest dossier havia 
arribat a tothom, però ja he vist en els últimes hores que això no era així i que només 
nosaltres i el senyor Quintana l’havien obtingut. Bé, doncs crec que és oportú que 
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aquesta moció que ha presentat la senyora Veray ha fet aflorar una situació que 
sincerament nosaltres pensàvem que era una altra. 
Sigui com sigui, tot el que sigui obertura, tot el que sigui participació ciutadana i que la 
informació arribi a tots els regidors i regidores i a la ciutadania és una bona decisió, 
penso. Per tant, simplement deixar clar això, que no hi hagut cap procés de 
negociació, simplement una trobada en la qual vostè ens va donar aquest dossier i jo 
vaig interpretar que el tenien altres grups, tots els grups. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, li vaig aclarir explícitament que li donava a vostè i al 
senyor Quintana. I ara el senyor Quintana no sé si em contradirà, Senyor Quintana, 
endavant. 
 
Intervé el Sr. Quintana, regidor no adscrit, qui exposa, jo volia dir, un parell de coses. 
La primera és que no varem donar el retorn perquè va sortir la moció aquesta entremig 
i, si no, ho haguéssim pogut parlar la setmana que ve, però a més hi havia una cosa 
clara, l’esperit de la moció era l’esperit d’intentar parlar-ne entre tots, que ens sembla 
el millor. I després no estem a la Junta de Portaveus i no sabíem tampoc si el tema 
s’havia parlat amb els altres grups.  
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, acabaré com a 
redactora de la moció, que veig que ha aixecat més polseguera de la que, sincerament 
ho dic, jo volia. Però, a veure, aquesta moció la vam presentar dijous nosaltres al 
registre, no crec que tingui res a veure aquesta moció amb allò que vostè ha explicat 
que va fer o no va fer. I jo, hi insisteixo, vostè efectivament estava en el seu dret de 
donar-li aquest projecte a qui considerés oportú i necessari; a nosaltres ens hagués 
agradat que ens l’hagués fet arribar, però si ara en el marc d’aquesta comissió ens el 
fa arribar, doncs estarem encantats de valorar-lo, de donar-li la nostra opinió. El més 
important és que la rehabilitació de l’antic cinema Modern tiri endavant i que no 
tinguem la sensació que hem perdut, un cop més, «comba» en aquest sentit amb 
aquest projecte, perquè ja massa vegades ens hem quedat amb acabar les 
legislatures tenint una mica la sensació que en aquest tema no ho hem sabut fer prou 
bé. 
Hi insisteixo, senyor alcalde, m’agradaria que l’equip de govern, en aquest cas, el Grup 
de Convergència i Unió donés suport a la moció. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per onze vots a 
favor dels grups municipals del PSC, PPC, CUP, ICV-EUiA i els regidors i regidores no 
adscrits Sra. Pia Bosch, Sr. Xavier Amores, Sr. Àngel Quintana, Sra. Amèlia Barbero i 
el Sr. Joaquim Bonaventura i dotze abstencions dels grups municipals de CiU i els 
regidors i regidores no adscrits Sr. Carlos Bonaventura i Sra. Glòria Plana.  
 
21. PRECS I PREGUNTES  
 
En aquest torn intervé en primer lloc el Sr. Joaquim Bonaventura qui formula tres 
qüestions. Una és la barana de la plaça Europa, la barana, que correspon a la rampa 
de baixada de l’aparcament que la nit de cap d’any va ser, envestida per un cotxe. 
veiem que no s’ha reposat, no sabem si la reposició serà del model anterior o 
finalment hi haurà algun tipus de barana que era la més desitjada i que en certa 
manera els veïns estaven esperant. 
L’altra qüestió que volíem plantejar era el Wi-Fi de la ciutat, ja fa un temps que 
funciona. Era per veure si el Govern en tenia alguna valoració. Suposo que la 
valoració, en aquest sentit, pot ser positiva, però nosaltres volíem fer un apuntament i 
era la qüestió que les noves aplicacions, és a dir, des del moment que es va posar en 
marxa el Wi-Fi fins al dia d’avui, les aplicacions mòbils, les tauletes, els mòbils, 
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etcètera, tenim una sèrie de programes que pesen més i que hi ha un fil de Wi-Fi, per 
dir-ho d’alguna manera, una mica curt. Era per veure si en algun moment s’ha pensat 
en fer un augment. A veure si d’alguna manera o altra podem donar una mica més de 
gas, per dir-ho d’alguna manera, a la xarxa de Wi-Fi. 
I finalment una qüestió una mica sorprenent i és que al carrer Bisbe Sivilla, justament 
una obra que s’acaba de fer, hi ha un pas de vianants que té barreres 
arquitectòniques. I era per veure si l’obra està definitivament entregada i, si no 
estigués definitivament, en qualsevol dels casos s’hauria de resoldre aquest error i que 
no anés a càrrec del contribuent, lògicament, que es resolgués aquesta problemàtica. 
Tinc fotos, si de cas a l’alcalde li puc enviar les fotos. 
 
Intervé el Sr. Amores, qui formula dos precs. El primer sobre una notícia jo crec que 
positiva i que, en tot cas, que segur que ens n’alegrem tots i especialment el Govern, 
que té a veure amb l’informe socioeconòmic que explicava a l’inici, que jo sempre 
escolto amb atenció quan el fa vostè, alcalde, especialment en la variació interanual 
que hi ha hagut en el grup de joves de vint a trenta-quatre anys que s’explica que la 
variació interanual és positiva. Jo crec recordar que ja l’any passat també això es 
donava. Per la qual cosa al nostre grup ens feia pensar i m’ha fet creure que potser 
era interessant posar de relleu que molt sovint quan fem, diguem-ne, valoracions de 
com evolucionen alguns d’aquests indicadors, llavors ens quedem amb la notícia, 
perfecte, tots contents, però potser valdria la pena en una perspectiva d’avaluació de 
política pública, atès que en els últims dos anys el pressupost en la part d’ocupació 
juvenil especialment s’ha incrementat, algunes de les millores que havia proposat el 
nostre grup, veure si realment hi ha una certa relació. Potser és un tema que ha 
succeït a tot Catalunya i realment el que hem fet a Girona, doncs miri, no té més 
rellevància, no té més impacte. Però potser sí que hi ha hagut aquí un element 
diferencial del fet d’haver-hi invertit més recursos, més programes als aspectes 
d’ocupació juvenil, poden explicar que, com es destaca a l’informe, jo no tinc les dades 
més concretes, però a l’informe es detalla que precisament és el subgrup que hi ha 
una major variació interanual. Crec que pot ser un element interessant d’avaluació de 
política pública, entenent que han fet com a govern una especial, diguem-ne, aposta 
per aquest tema, conjuntament amb els canvis pressupostaris que van fer en el seu 
dia. 
I un prec per a l’Àrea d’Urbanisme amb relació a un projecte que ja fa uns mesos que 
crec que es va encarregar que tenia relació amb quins possibles usos podria haver-hi 
per al castell de Montjuïc i quin tipus de, el castell de Montjuïc, els possibles usos que 
es podrien donar al castell de Montjuïc, quin tipus de projecte es podria arribar a fer. 
Sé que en el seu dia va ser un tema que, quan va sorgir, es va parlar si allò podria 
tindre algun tipus, inclús, de recorregut més enllà d’arreglar urbanísticament allò que 
fos imprescindible perquè no hi hagués elements de seguretat, si es podria posar en 
valor els aspectes culturals, l’aspecte de fortalesa històrica que representa, en concret, 
la Guerra del Francès i, per què no, també tot l’impacte social de les barraques i del 
que va representar socialment per a la comunitat que era allà i que, com saben bé, 
encara hi està, diguem-ne, molt implicada la reivindicació històrica del que va ser. Jo 
crec que era un projecte molt interessant. Jo m’imagino, no sé si està acabat o no, 
però que potser convindria que fos un element per posar, diguem-ne, de debat, crec 
que pot ser d’interès del conjunt dels grups, de la mateixa associació de veïns, que no 
quedés en un calaix com un estudi que s’ha fet i que, en tot cas, quedi a inventari del 
proper mandat. 
 
Intervé la Sra. Bosch, qui formula un prec i una pregunta. Començo per la pregunta. A 
veure si ens pot fer una valoració de l’estat d’execució dels projectes aprovats en el 
procés dels pressupostos participats l’any 2014, perquè consti a l’acta del Ple, 
diguéssim, que ens doni una valoració d’aquesta situació. 
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I un prec. El prec és que ens convidin als regidors no adscrits a les juntes de 
portaveus. Ho dic en ares a l’eficàcia també de la preparació dels plens, perquè crec 
que val la pena que, com es fa en d’altres administracions, hi hagi en aquest cas del 
nostre Ajuntament i del nostre consistori ara mateix hi han més regidors no adscrits 
que adscrits a l’oposició i, per tant, en els debats que es puguin fer a la Junta de 
Portaveus seria molt més representatiu d’allò que pot passar després en el Ple. Li ho 
dic perquè en d’altres administracions es fa, jurídicament no hi ha cap objecció i, per 
tant, crec que seria útil i eficaç. 
 
Intervé la Sra. Plana, qui exposa, fa uns mesos vaig preguntar com estava l’estudi que 
s’estava elaborant per trobar la forma jurídica idònia per agrupar l’Auditori Palau de 
Congressos amb la Fira de Girona. Voldria saber a veure com està l’estudi, si s’ha fet 
alguna actuació pel que fa referència a la gestió d’aquests dos equipaments. I també 
voldria saber a veure com està el tema dels congressos, per a aquest 2015, i dels 
diferents «events» que puguin haver-hi tant a la Fira com a l’Auditori Palau de 
Congressos. 
 
El Sr. Carles Bonaventura, qui exposa, crec que va ser en el Ple del mes de juliol de 
l’any passat i després que diferents grups i regidors proposessin noms per a diversos 
espais i carrers de la ciutat, l’equip de govern ens va proposar que deixéssim 
congelades aquestes propostes fins que es creés una comissió de nomenclàtor perquè 
en el seu si es poguessin tractar aquestes propostes. Han passat ja uns quants mesos 
i almenys a nosaltres no ens arribat cap notícia sobre aquest tema i voldríem saber 
com està. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, traslladar-
los una necessitat del Club de Petanca Montilivi que, pel que tinc entès, els l’hauran 
entrat per registre fa pocs dies. Han estat seleccionats per tal de celebrar els 
campionats a nivell nacional just en el club, però necessitarien o tenen necessitat de 
més pistes, perquè el número d’equips que vindrien seria elevat, i necessitarien 
l’adequació temporal de més pistes. Crec que és una bona oportunitat per al barri, per 
a la dinamització del comerç i del mateix club i, per tant, ens sumaríem a aquesta 
demanda. 
Del carrer Sant Medir de Taialà, que n’havíem parlat en diferents ocasions, voldríem 
saber si el regidor Alcalà ha avançat en algun sentit al respecte de l’actuació 
urbanística que s’havia de fer, més enllà de pintar les noves places d’aparcament o la 
diferent disposició, si s’ha pensat en les actuacions urbanístiques de més calat que 
s’havien de fer a les voreres i a l’asfaltat. 
Des de Torre Gironella, ens han comentat que hi ha dificultats greus a l’hora d’accedir 
alguns serveis d’emergències a algunes llars concretes. Clar, és un barri amb una edat 
de mitjana elevada, els cotxes estan mal aparcats a les façanes, però és que la veritat 
és que no hi ha més possibilitat que deixar-los al carrer. Llavors, hi ha un petit 
aparcament dissuasiu baixant de Torre Gironella cap a fora muralles, potser l’ampliació 
perquè pel que tenim entès els terrenys laterals són municipals, l’ampliació potser 
resoldria aquesta problemàtica. 
I també un prec, que s’atenguessin diferents sol·licituds que està havent-hi de 
marquesines en alguns barris com Pedret, hi ha diferents barris, però en especial 
aquesta sol·licitud ens ha vingut de Pedret. Marquesines de parada de bus, sí, en 
especial alguna de Pedret. 
I ja per finalitzar no sé si l’alcalde ha fet algun avenç al respecte del projecte també de 
Torre Gironella relacionat amb el Temps de Flors. 
 
Intervé la Sra. Terés qui formula quatre preguntes i un prec. Una primera és que aquí 
es va dir en aquest Ple que per aquest any es plantejava el tema de la progressivitat 
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fiscal en el programa de vacances i a la Comissió Informativa de la setmana passada 
es va dir que no, que no seria possible fer aquesta progressivitat fiscal. Bé, 
m’agradaria que ho aclarís aquí en el Ple. 
En segon lloc, el tema de la passera sobre l’Onyar a la zona de la Creueta en 
comunicació amb els barris del Sector Est. Doncs, bé, com apareixia en el, i vaig 
aquesta pregunta explícitament quan vam parlar de pressupostos, en el pressupost 
d’inversions es parla del Pla fluvial i ens sorprèn que no es contempli en aquest Pla 
fluvial una passera una mica en condicions per comunicar dos barris de la ciutat. 
En relació amb els carrils bicicleta, tenim unes queixes d’alguns veïns del sector, bé, 
que van pel passeig d’Olot, en el que encara és carril bicicleta de davant de les 
Dominiques. Hi ha rètols que així indiquen que encara és un carril bici i, en canvi, 
doncs hi ha moltes dificultats per circular per aquell costat. Doncs què hi pensen fer. 
I després també jo ja porto dues denúncies a autobusos interurbans per avançaments 
absolutament indeguts en el carril compartit al carrer Santa Eugènia. Segueixo les 
recomanacions del senyor Alcalà, em va dir «no hi ha ningú que denunciï això», doncs 
jo ja en porto dues. No és contra la meva persona, sinó és un acte simbòlic per dir que 
realment això està passant i què pensen fer. Els carrils compartits en aquell tram són 
una salvatjada, igual que ho és la continuació pel perill de l’avançament dels cotxes 
per l’esquerra; hem tingut més d’un ensurt. I igualment la sincronització semafòrica 
continua estant pensada per a cotxes. I anar amb bicicleta..., pedalar, frenar, pedalar, 
frenar, doncs no és la millor manera d’incentivar l’ús de la bicicleta. Aquest carril no 
està ben pensat. 
La quarta qüestió és demanar quan pensa convocar, senyor Berloso, la Taula pel Dret 
a l’Habitatge i la comissió de seguiment de pisos buits, perquè fa mesos i no tenim 
coneixement de quina feina s’està fent al respecte. 
I el prec, que ja en vaig parlar amb la regidora i també ho vaig comentar, aquí en el 
Ple, era demanar si es pot tornar a calcular i modificar a l’alça l’error que hi deu haver 
en els pressupostos de cooperació, perquè el mateix import, 340.000 euros 2014, 
340.000 euros 2015, quan el pressupost, ha crescut en 3 milions d’euros i quan hi ha 
més ingressos propis, no justifica el valor clavat exacte en la partida de cooperació. Si 
hi ha una moció aprovada d’arribar a l’1 per cent no es demana la pressa per arribar-
hi, però es demana que avancem en aquesta direcció, calculo que en aquests 
moments 340.000 euros d’un pressupost de 3 milions més és inferior al percentatge de 
l’any anterior, i demano recalcular-ho i corregir l’error. 
 
Intervé el Sr. Olòriz, qui exposa, en la darrera assemblea que es va renovar 
l’Associació de Veïns de Sant Daniel, va sortir el tema del camí, ara tancat per un 
particular, de Montjuïc fins a la Font del Bisbe. Allà es va comentar que el Govern 
anterior no havia fet el que havia de fer i que ara era impossible que això revertís com 
a camí públic. Jo no sé si és veritat, jo no dic que potser el Govern anterior no fes el 
que havia d’haver fet, m’agradaria saber qui del Govern anterior no va fer el que havia 
de fer. I també penso que res és impossible a una administració pública si creu que 
s’ha de fer. L’expropiació per fer un camí públic que és històric i que té, a més, unes 
connotacions de memòria històrica per a molta gent que el va usar per anar de les 
barraques fins a la Font del Bisbe, penso que es mereix aquesta expropiació, si no hi 
ha acord. Recordo que vostè, senyor Ribas, em va comentar que això no es 
descartava. Jo vaig pensar que aquesta era la via i la veritat és que m’agradaria que 
aquesta fos la via usada, perquè penso que és la més lògica, si és que aquesta 
persona que és propietària, diu, antic treballador municipal, de l’Àrea d’Urbanisme, diu 
que això és seu, doncs una persona que té molt poc per Sant Daniel, penso que cal 
defensar el bé públic. I estic segur que tots els veïns, els partidaris de l’anterior Govern 
i del nou, estarien molt contents que es trobés una solució. 
El segon element també té a veure amb Sant Daniel i és com està aquella proposta de 
la passera, del camí alternatiu. Penso que el barri ho va agafar amb gran il·lusió, 
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perquè aquest és un aspecte que ens permetria una millor convivència entre la gent 
que vol gaudir del barri i nosaltres encantats que es pugui gaudir del barri i de la zona 
meravellosa que significa la vall. I alhora la difícil convivència amb els cotxes, tant els 
del propi barri, com els que vénen per altres activitats esportives, lúdiques o de tota 
mena. Penso que estaria bé que, abans de la fi del mandat, fessin una mica el balanç i 
perspectives, és a dir, aquesta excel·lent idea com es podrà realitzar, si és factible. I, 
òbviament, si hem esperat tants anys perquè això es pogués fer, també podem 
esperar mesos o algun any més. 
 
Intervé el Sr. Navarro, qui exposa, últimament hem rebut diverses classes de ciclistes i 
de vianants i d’usuaris de la via pública que estan preocupats perquè consideren que 
no hi ha prou seguretat, ni prou respecte entre les diverses maneres de moure’s que hi 
ha per la ciutat. També és veritat que hi ha gent que se’n s’ha queixat que hi ha 
bicicletes que circulen per damunt de la vorera. Però nosaltres sempre responem que 
moltes vegades les bicicletes per por a la seva integritat física acaben circulant per la 
vorera. És una pràctica que no s’hauria de fer, però que passa perquè molta gent 
percep molt de perill. Per això pensem que està més que justificat que es faci algun 
tipus de campanya de conscienciació, de sensibilització, que tots els usuaris de la via 
pública hem de ser respectuosos els uns amb els altres i que paral·lelament s’ha de 
fomentar la mobilitat sostenible. Per això fem el prec de veure si es pot fer algun tipus 
de campanya específica en aquest sentit. 
Comentar també que hem vist que hi havia un decret d’alcaldia en què s’especificava 
que no s’accepta una recomanació del defensor de la ciutadania en el qual es demana 
que l’Ajuntament garantís uns mínims de consum d’aigua a tota persona o unitat 
familiar que no la pugui assumir. Sabem que aquesta recomanació que es feia era 
antiga, però ens ha sorprès que la resposta hagi arribat ara fa poc i que no s’hagi 
explicat una mica més altres coses que està fent l’Ajuntament en aquest sentit. 
Voldríem preguntar també si l’Ajuntament de Girona té coneixement de com està el 
cas Torroija, d’aquella persona que va morir a les dependències de la Policia Local. I 
veure en l’àmbit judicial en quina fase ens trobem ara. 
També sobre el preu del transport públic, ens han manifestat diverses persones i 
també és una opinió que nosaltres compartim que és excessivament elevat, hi han 
hagut alguns estudis que diuen que el nostre municipi té un dels preus més elevats de 
tot l’Estat. Sabem que hi ha moltes maneres d’interpretar aquesta informació, però sí 
que pensem que s’hauria de fer alguna cosa i potser estaria bé que fessin noves 
campanyes o ens plantegéssim si realment podem baixar el preu del transport públic 
per tal que sigui més utilitzat. 
També adreçar un prec que fa referència al carrer Figuerola, que suposo que tots els 
regidors i regidores hem rebut un correu dels veïns que es tornen a queixar de la 
situació. Sabem que és una qüestió molt difícil i complexa de fer, però pensem que 
potser seria moment que féssim una reunió específica sobre aquest tema per 
analitzar-lo i fer-ne un seguiment. 
Voldríem comentar també al senyor Fàbrega, que tenim la sensació, ara que aviat 
vindran festes majors de barri, que estem en plena celebració de molts carnestoltes, 
que, per desgràcia, hi ha molts barris i molts sectors de la ciutat que encara no tenen 
massa cura a l’hora de prevenir la proliferació de residus. Estaria bé també pensem, 
ho fem com un prec, que es fes alguna campanya específica per tal que les festes 
majors dels barris, de les associacions i les entitats tinguessin cura tots a tenir gots 
reutilitzables i el màxim d’estris reutilitzables per tal d’evitar residus. 
També parlem una mica de Sant Daniel, que n’ha parlat el senyor Olòriz, sobre la Font 
del Ferro. Ja fa temps que vam veure a la premsa que la Font del Ferro després dels 
diumenges, per desgràcia, hi ha persones incíviques que deixen la font plena de 
brossa, ja ho varem manifestar a la regidora, senyora Coralí Cunyat, i ens va dir que ja 
hi estaven treballant. Però nosaltres pensem i per això fem el prec, que seria 
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interessant augmentar la senyalització i inclús fer gestions amb el Consorci de les 
Gavarres per tal de posar més senyalització, perquè és una zona que té molta pressió 
ciutadana, a vegades, incívica. 
Finalment, un prec. Volíem nosaltres presentar una moció, no l’hem presentat encara, 
ho fem com a prec, sobre el coltan dels telèfons mòbils i d’altres aparells. Hi ha una 
mena de declaració institucional que molts municipis i institucions han assumit i 
voldríem preguntar a l’equip de govern si estaria disposat a assumir això en forma de 
declaració institucional per prevenir possibles conflictes i perquè tothom moderi l’ús 
dels aparells per tal que el coltan no generi tants problemes a països llunyans. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui formula dos precs. Un li 
faig perquè crec que li he de fer malgrat ja sé que no me l’acceptarà. Però, miri, mirant 
la pàgina web de l’Ajuntament, la pàgina principal, ens ha sorprès una cosa i és que hi 
ha un enllaç directe a l’Associació de Municipis per la Independència, però no hi ha 
cap enllaç directe ni a l’Associació Catalana de Municipis, ni a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a la qual també pertany aquest Ajuntament, a totes dues, i 
paga la seva quota des de fa molts anys, ni tampoc a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, de la qual vostè n’és membre. Per tant, nosaltres li agrairíem 
que, de la mateixa manera que creiem que l’hauria de retirar, però ja sé que aquest no 
me l’acceptarà, com a mínim, m’accepti que a part de tenir un enllaç directe a la web 
de l’Associació de Municipis per la Independència, a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Girona també sigui accessible per a tots els ciutadans amb un enllaç directe a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Perquè, si no, la veritat és que ens fa 
pensar que vostè va pel que va, que és aquesta Associació de Municipis per la 
Independència i no per donar informació i facilitat a tots els ciutadans que puguin 
accedir a tot allò que té a veure amb els municipis. 
Una altra qüestió que li volíem plantejar és que, i li he comentat al senyor Fàbregas 
abans d’entrar, però crec que cal dir-ho i, a més, que consti en acta un cop més la 
nostra queixa, perquè és allò que ens traslladen. Hi ha un denominador comú en totes 
les persones que parlem que ens relacionem com a grup municipal, però també totes 
aquelles associacions de veïns o persones que vénen a traslladar-nos queixes i 
inquietuds al grup municipal. I aquest comú denominador és la queixa reiterada per la 
neteja a la ciutat de Girona, pel mal estat de la neteja, no només de la neteja de 
carrers, que possiblement sigui la que menys es queixa la gent, sinó sobretot de 
brutícia dels contenidors i dels voltants dels contenidors a tota hora del dia. Molt 
concretament aquesta queixa es fa encara més reivindicativa a zones com Domeny, 
Mas Ramada, Fontajau, la zona de Sant Pau, Vila-roja o Santa Eugènia. I, per tant, sí 
que nosaltres li agrairíem que fessin una revisió i que, si fes falta, es convoqués una 
reunió amb la contracta per tal de veure què és el que està passant i quines mesures 
es poden prendre i s’han de prendre per intentar pal·liar aquesta sensació que tenen la 
gran majoria dels ciutadans de Girona, que és que amb el tema de la neteja no hem 
millorat, sinó que hem anat enrere. 
I una tercera i última qüestió i és que vagi per endavant que nosaltres, i l’altre dia quan 
es va parlar en aquest plenari del tema, en concret, de la Cavalcada de Reis, nosaltres 
creiem que va ser una bona decisió i, per tant, que la Cavalcada de Reis de la ciutat 
de Girona sortís i fos la que s’emetés per TV3 no ho qüestionem. Ara, sí que he de dir 
que qüestionem el conveni al qual vostès van arribar veient el que hem vist amb un 
decret d’alcaldia, i és que l’allotjament de les persones que van venir a treballar a 
Girona de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per tal de fer efectiva 
aquesta cavalcada –l’emissió d’aquesta cavalcada– ens hagi costat 3.400 euros en 
aquest Ajuntament. Jo no sé –desconec– el nombre de persones que vam allotjar, 
però sincerament una factura d’allotjament de 3.086 euros sense IVA, més els 300 
d’IVA, que pugi 3.395,4 euros ho trobo exagerat. Sincerament jo els demanaria, 
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primer, que ens ho expliquessin i, segona, que de cares a propers convenis, que 
intentem conveniar que l’allotjament de les persones que vénen a treballar l’assumeixi 
l’empresa que ens els porta, que en aquest cas jo estic convençuda que els 
treballadors de TV3 deuen cobrar per dietes per poder dinar, per poder sopar i per 
poder dormir quan es desplacen. Crec que no és de rebut que un ajuntament com el 
nostre hagi d’assumir una factura que per a nosaltres és un pèl exagerada. Perquè, ja 
ho dic, desconec quants en van venir, però en deurien venir molts perquè hàgim pagat 
3.500 euros en concepte d’allotjament. Per tant, en aquest sentit, sí que ens agradaria 
que ens expliqués una mica més. I, hi insisteixo, vagi per endavant que l’opció i la 
decisió presa ens sembla bé, però que s’ha d’afinar una mica amb aquests tipus de 
convenis, perquè aquestes despeses crec que no ens hauria de tocar assumir-les com 
a Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui disposa la resposta als precs i preguntes formulats. 
 
El senyor Joaquim Bonaventura demanava per com estava la barana de la plaça 
Europa. Ja està encarregada, les brigades l’estan fent, serà diferent de la que hi havia, 
similar a la que hi ha al carrer Emili Grahit i, per tant, és una qüestió ara ja física de 
poder-la instal·lar.  
Sobre el Wi-Fi de la ciutat, li he de dir que vostè té raó, és un Wi-Fi que és molt petit, 
té un ample de banda molt just, però li avanço que no ho podrem millorar, perquè hi ha 
una normativa superior, que és la marcada per la Comissió Nacional de les 
Telecomunicacions, que impedeix que els Wi-Fi gratuïts tinguin un ample de banda 
superior al que té en aquests moments; hauríem d’entrar clarament en la il·legalitat per 
ampliar. Tècnicament es podria fer, es podria alliberar un ample de banda, que ara 
tenim ocupat per altres serveis municipals, i oferir això, però entraríem a la il·legalitat o 
llavors hauríem de fer pagar. I no ens interessa tampoc fer pagar. Però és veritat que 
algun dia tots plegats, la mateixa normativa haurà de fer una reflexió, perquè les 
aplicacions avui en dia cada dia pesen més i amb el fil de Wi-Fi públic que tenim 
algunes poden córrer el risc de quedar encallades. En general, però, de moment 
encara funciona bastant bé i amb relació a l’explotació que hi havia hagut en el model 
anterior, la veritat és que les crítiques han baixat moltíssim. I, per tant, estem 
raonablement satisfets. 
Pel que fa al carrer Bisbe Sivilla, mirarem això que vostè denuncia, que segur que és 
com diu vostè, per tant, no cal que m’enviï fotografies. Ho mirarem i farem corregir-ho 
el més immediatament possible i fins i tot mirarem de saber què ha passat, com és 
possible que s’hagi pogut projectar un pas de vianants que no és accessible. 
 
Senyor Amores, recullo el seu suggeriment d’aprofundir una mica més amb les dades 
que tenim, buscar els grups d’edat a veure quin comportament han tingut i si ho podem 
comparar amb altres municipis que estiguin fent o no polítiques molt específiques per a 
l’ocupabilitat d’aquests sectors i saber si aquí hi ha un element diferencial, si val la 
pena, per tant, continuar insistint aquí o hi ha algunes coses que ens hem de 
replantejar. De fet, en l’àrea que està seguint tot el tema d’ocupació ja s’està plantejant 
també altre tipus d’estudis per anar cada vegada filant més prim i poder arribar al 
màxim d’eficàcia i d’eficiència possible. 
Amb relació al tema d’urbanisme, el projecte efectivament existeix, és un projecte que 
vostè, si en sap alguna cosa, sabrà que és d’envergadura econòmica i, per tant, de 
recorregut, però hi ha uns aspectes que tenen a veure amb el patrimoni immaterial de 
la zona, que aquests clarament s’han de recuperar i, de fet, ja s’està fent i l’Associació 
d’Amics ho està aconseguint. Els varem portar la llum, com vostè sap, avui dia la festa 
es pot celebrar amb millors condicions, encara no és suficient; hi hem de treballar 
perquè aquest patrimoni immaterial no es perdi. 
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La senyora Pia Bosch demanava una valoració de l’estat d’execució dels projectes de 
2014, jo ara no li puc fer perquè no el tinc al cap, però li farem arribar, sobre els 
pressupostos participatius. 
I pel que fa al suggeriment de convidar els regidors no adscrits a la Junta de 
Portaveus, no li puc atendre perquè deixaria de ser Junta de Portaveus, és Junta de 
Portaveus i la composen els portaveus dels grups municipals; els que no són grups 
municipals no hi van. Si en algun moment determinat considerem que perquè s’ha de 
tractar una qüestió que ens afecta a tots els membres del plenari, doncs no tindrem 
cap problema a fer-ho, però de forma ordinària ja li avanço que no. 
 
En quant al que preguntava la senyora Glòria Plana, la senyora Coralí Cunyat li farà 
arribar l’última hora de l’estudi, que és un estudi complex sobre la Fira i l’Auditori. Sí 
que li puc avançar que aquest 2015 el nombre de congressos que tenim ja confirmats 
a l’inici de l’any és dotze, com a mínim, estem pendents d’un tretzè per confirmar-se. 
Per tant, que és una xifra tres o quatre congressos més del que teníem per costum a 
principi d’any. L’expectativa, per tant, és bona per al 2015. Pel que fa a les fires, són 
com les de l’any passat, més, segurament, perquè s’està treballant la Fira de Ciclisme, 
que en tot cas també la senyora Coralí Cunyat li pot donar detalls en quina fase es 
troba. 
 
Intervé la Sra. Plana, qui exposa, simplement, només una cosa, que si us plau, el 
dossier me’l facin arribar, perquè ja fa tres o quatre mesos que el vaig demanar i 
encara no m’ha arribat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, vostè entén que és un tema complex que no és 
només qüestió de dir «el model de fusió és aquest», sinó que tenim dues entitats amb 
patrons diferents i orígens diferents i amb capitals fundacionals diferents, que això és 
la part més complexa de la història. Tots sabem quin és l’objectiu final, però la 
concreció d’aquests aspectes tan complexos, amb tanta gent implicada diferent, és el 
que ho ajorna una mica. 
 
El senyor Bonaventura demanava per la Comissió del Nomenclàtor. De fet, estava a 
punt, estava treballant-se i s’estava pendent de convocar els portaveus. En l’entremig 
hi ha hagut una reconfiguració del paisatge dels portaveus de l’Ajuntament, però ara 
que tenim tota la qüestió aclarida no crec que tardem massa a posar-ho en marxa. 
 
Senyora Paneque, amb molt de gust atendrem la petició, no sé si ha arribat ja, si en 
tenim constància. Evidentment ens interessa col·laborar amb el Club de Petanca de 
Montilivi, amb tots aquells clubs de la ciutat que, de fet, se’ns adrecen. No fa pas gaire 
que un altre club de bàsquet se’ns va adreçar en aquests mateixos..., en termes 
diferents, però també vistos els bons resultats que estan aconseguint, no poden 
esperar res més que un suport municipal per fer-ho possible, perquè ens interessa a 
tots, a més a més. 
Pel que fa a Sant Medir, hi ha una actuació urbanística en marxa, el senyor Alcalà, en 
tot cas, després personalment li pot explicar, que permetrà que aquest pendent de fa 
més de trenta-cinc anys que dura, doncs finalment això ja està en fase de resolució 
final. 
El que planteja de Torre Gironella, en som conscients de les dificultats del girs i dels 
accessos, de la mateixa configuració del barri. No és senzill, estudiarem la proposta 
que diu vostè, però em consta que s’han mirat moltes alternatives, no és tan senzill 
garantir aquesta facilitat d’aparcament, com vostè assenyala, però ho tornarem a 
mirar, perquè efectivament sí que ens consten aquestes dificultats pròpies de la 
configuració del barri. 
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Pel que fa a les marquesines del bus, es van atenent. De fet, n’anem posant, no ens 
hem aturat, es va atenent a mesura que hi ha disponibilitat i continuarem fent-ho. Si 
veiem que n’hi ha una que per raons de prioritat hi ha més insistència que una altra, 
segur que podrem canviar les previsions inicials de fer-ne una en un lloc que potser no 
és tan reclamada per atendre una necessitat que estigui més reclamada en un lloc. 
Però ho continuarem fent, és a dir, no ens vam parar, s’ha anat fent. 
Finalment pel projecte de Temps de Flors, ho estan valorant els equips tècnics per 
saber exactament la viabilitat final, perquè és un projecte d’una certa complexitat, no 
és tan senzill com sembla el dibuix, per bé que és espectacular i que evidentment en 
una ocasió com és el seixantè aniversari de l’exposició valdria la pena que es fes molt 
bé. 
 
Intervé la Sra. Terés, el compromís no era aplicar la progressivitat fiscal al programa 
de vacances, era fer un estudi –ja el tenim– i veure la viabilitat. De fet, hi ha una 
complexitat informàtica, però que es resoldrà i que en el moment que es pugui resoldre 
s’aplicarà. Perquè l’estudi ja està fet. I no sé si vostè en té detalls o se li poden fer 
arribar els detalls d’aquest estudi, però la cosa és així i, per tant, hi ha una dificultat 
tecnològica per poder-ho implementar. 
Pel que fa a la passera de l’Onyar, pel que m’expliquen, l’ACA no admet la passera, la 
seva configuració i els veïns fins i tot suggereixen una altra possibilitat i és el que 
estem atenent en aquests moments, però en principi la passera inicialment l’ACA no 
l’admet. 
Té raó pel que fa al passeig d’Olot i al carril bici, té poc sentit i, per tant, s’haurà de 
resoldre. En canvi pel que fa a Santa Eugènia, o es fa un carril compartit o no es pot 
fer, el carril bici. I vigilant molt els elements de seguretat, que ens preocupen, però no 
hi ha una altra alternativa que no passi per compartir el carril. Si hi ha algun autobús 
que incompleix reiteradament les normes, doncs evidentment haurem d’actuar no 
només per cridar l’atenció, sinó per obrir un expedient, si veiem que hi ha una actitud 
reiterada. 
Sobre la Taula pel Dret a l’Habitatge, senyor Berloso, no sé quina previsió té de 
convocatòria. 
 
Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, és cert, dintre d’aquest mes, així que acabem totes 
les assemblees de barris, convocarem la Taula pel Dret a l’Habitatge. I quant a la taula 
dels pisos buits, estàvem esperant que els serveis jurídics responguessin els recursos 
que han presentat el Banc Popular i tal, i després també que [multessin #, 4.13.09] les 
altres entitats que ja s’està preparant les sancions aquestes coercitives. Però dintre 
d’aquest mes es convocaran les dues taules. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, pel que fa al Fons de cooperació, vostè 
té raó, no hi ha un increment i, en canvi, el pressupost general s’ha incrementat i, per 
tant, mirarem què ha passat exactament i de quina forma hem de poder arribar al 
compromís polític que ja havíem adquirit en el seu moment, però vostè té raó. Per tant, 
ha fet una observació correcta. 
 
En quant al senyor Olòriz que demanava del camí de la Font del Bisbe. Hi ha prevista 
ja una reunió amb aquest propietari, esperem que hi hagi entesa, però si no hi ha 
entesa, l’Ajuntament certament té recursos per poder fer valer l’interès general. 
Referent a la proposta de la passera, ja tenim la valoració, és una valoració que en la 
seva primera fase se’n va a 1.200.000 euros. La idea és començar per fases el proper 
any. Però ja hem de posar fil a l’agulla i anar-ho fent. 
Referent al senyor Navarro, les queixes dels ciclistes i vianants. Té raó, aviat veurà 
una campanya que està ja a la fase final, l’altre dia el regidor em va ensenyar els 
pictogrames, els lemes, em va semblar bé, em va semblar molt bé, fins i tot crec que 
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serà una molt bona campanya que anirà en aquesta direcció doble o triple que vostè 
demanava: ciclistes, vianants i usuaris en general que poden tenir una percepció o 
errònia de l’ús de la bicicleta pel carrer o preocupada. Jo crec que serà una campanya 
molt pedagògica, en positiu, sense criminalitzar ningú i buscant que hi hagi una millor 
praxi de la utilització de la bicicleta a l’espai públic i de la coexistència entre vianants i 
ciclistes. No sé si, en tot cas, li pot fer arribar la campanya abans que surti, vostè veurà 
que és una campanya molt encertada. 
Miraré el que em diu de la recomanació del Defensor, acostumem en general a 
atendre la immensa majoria de les recomanacions del Defensor. Si per alguna raó no 
s’ha acceptat aquesta, ja estaré al cas, no recordo ara els detalls, avui m’ha portat 
recomanacions que estan en aquest llim per saber si s’accepten o no. Me les estic 
estudiant, no ho recordo amb precisió, però me n’assabentaré i li sabré donar una 
resposta. 
Sobre el cas Torroija, només aclarir-li i recordar-li –vostè ja ho sap això– que no va 
morir a les cel·les de la policia, va morir al Trueta després d’una acció del policia que 
el va poder remuntar. Jo, de les últimes notícies judicials no n’estic al cas, però li 
pregaré al senyor Alcalà que li faci arribar les últimes dades del jutjat per si hi ha 
alguna novetat. 
Sobre el preu del transport públic, a veure, jo sí que li recomanaria que fes una ullada 
per les diferents ciutats que tenen un transport públic similar al de Girona, hem de 
buscar ciutats que el tinguin homologable, i comparar veritablement si la idea que a 
Girona es paga el transport públic més car de l’Estat és certa o no, perquè dependrà 
de molts usos. Si vostè agafa la targeta T-10/30 és una targeta que surt a 9,50 en 
aquests moments o 9,70, més o menys, és una targeta competitiva. Per tant, el preu 
del bitllet és car, sí, el preu del bitllet senzill no és barat i d’això en som conscients i, 
per tant, d’alguna forma si hagués marge, que no hi és en aquests moments, per a la 
rebaixa l’exploraríem, però en canvi n’hi ha per als abonaments. Jo crec que si la gent 
utilitza els abonaments veurà que els preus de Girona són molt competitius i surten 
molt a compte, tot i admetent-li que el preu del bitllet senzill, és un bitllet elevat. 
Sobre el carrer Figuerola, nosaltres hi treballem fa molt de temps, molt, cada setmana 
i, a més a més, hi ha un operatiu de neteja especial i, a més a més, hi ha altres tipus 
d’accions i és difícil de buscar una solució satisfactòria al cent per cent sense tocar 
estructura. Estructura vull dir models d’oci nocturn i això és complicat quan ja tens un 
model en marxa. Ara, jo li recullo el suggeriment per saber si entre tots podem trobar 
un model que ofereixi una alternativa en aquells punts, que no són tots ja 
afortunadament, que no són fàcils de resoldre, si és que realment existeix. Però al 
costat d’això també li dic que estem fent uns esforços molt grans en el carrer 
Figuerola, que són insuficients i ho saben els representants dels veïns amb qui jo 
regularment em veig, però anem avançant amb alguns punts que preocupaven el barri, 
el veïnat i alguns punts que han deixat de preocupar, alguns. D’altres no, ja li admeto, 
però alguns hem avançat. 
Pel que fa a les festes majors i a la possibilitat d’incentivar a generar menys residu, 
que alguna festa ja ho fa això, hi hem anat i hem vist com utilitzen material 
absolutament biodegradable. En tot cas, suposo que no estaria gens de més una 
recomanació des d’aquest punt de vista des de l’Àrea de Sostenibilitat a les diferents 
associacions que de cara a l’organització, ara que hi ha temps de contractació dels 
gots, dels coberts, dels plats, etcètera, home, tenir en compte aquesta perspectiva de 
sostenibilitat jo crec que sí que val la pena. 
Font del Ferro, dues qüestions. Primera, si agafem la fotografia dels diumenges tarda-
vespre, és evident, hi ha hagut una utilització –per sort, també– de l’espai molt gran i 
evidentment fins que no es neteja l’endemà allò presenta un aspecte determinat. Però 
això s’està fent, és a dir, ja s’està cuidant. I, a més a més, amb el concurs de jardineria 
i altres serveis que avui hem passat, hi haurà una atenció a la Font del Ferro. Per tant, 
en el moment que s’adjudiqui aquest concurs hi haurà un tractament propi per a la 
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Font del Ferro que segur que millorarà. Si cal més senyalització ho estudiarem, però 
segur que el que fa falta és l’acció que ja tenim prevista. 
Jo li demanaria que em fes arribar la literalitat de la declaració amb relació al coltan. 
No estic al cas ara de la literalitat, sé efectivament del conflicte i de la font de violència 
i de guerra que està generant a l'Àfrica, i que és un tema que anirà a més, en som 
perfectament conscients, però m’hauria de precisar exactament quin hauria de ser el 
tenor de la declaració perquè la pugui compartir amb la resta de portaveus i regidors 
del consistori per si hi ha una subscripció col·lectiva d’això. 
 
Senyora Veray, hi ha un enllaç directe de l’AMI a la web per una raó, a diferència de 
l’associació i de la federació, i és que l’AMI explícitament ho demana, com demana 
que hi hagi algunes altres coses que es fan i no ho demana l’ACM, ni la Federació de 
Municipis. Si ho demanessin i diguessin «els municipis adherits a l’ACM, o l’FMC, o la 
FEMP haurien de tenir en el seu homepage un enllaç directe», ho faríem sense cap 
problema, però com que no ens ho han demanat i no forma part de les exigències i, en 
canvi, sí que l’AMI ens ho ha demanat, com a entitat adherida ho fem, no crec que 
molesti ningú que hi hagi aquesta informació. Per altra banda, sí que hi ha –i ja li faré 
arribar l’enllaç– a la pàgina, les entitats on l’Ajuntament és adherit i a la qual hi ha, com 
no podia ser d’altra manera, l’ACM i la FMC. 
Pel que fa al tema de les àrees dels contenidors, perquè vostè ha fet una apreciació 
que és correcta, és a dir, la neteja dels carrers ja ha baixat de preocupació i així 
efectivament les estadístiques que tenim corroboren això, per tant, des d’aquest punt 
de vista, el que ha estat la reducció de les àrees i posar més gent a netejar ha anat 
millor. Però, de tant en tant, sorgeixen i he de dir que en alguns punts més que en 
d’altres, conflictes amb la neteja de les àrees, conflictes que després es resolen 
també, perquè jo mateix ho he comprovat personalment, ho he anat a comprovar. Però 
és veritat que en alguns punts de la ciutat, que no és generalitzat, hi ha una 
cronificació del que és el residu a l’entorn de l’àrea, directament; quan passa el camió, 
recull i abans no ha passat el que repassa, doncs pot passar un cert temps. Això, que 
generalment funciona bé en el conjunt de la ciutat, sabem que hi ha alguns punts que 
no funciona prou bé. 
L’altre dia, miri, sense anar més lluny ens comentaven, a la zona de Sant Narcís, que 
no ho entenem perquè hem vist que en altres zones funciona bé i en aquesta zona 
concreta no funciona bé, doncs això ho anem seguint. Hi ha una empresa que controla 
externament la qualitat del servei, ens va portant els rapports, veiem que anem en la 
bona direcció, però si hi ha un punt on es cronifica, doncs hi intervenim. 
Finalment de la Cavalcada dels Reis, depèn, diu «és exagerat». Depèn de les 
persones i dels dies que han estat allotjats. En aquest cas eren prop de noranta 
treballadors per a la producció que van estar-hi més d’un dia i de dos. I vostè va veure 
el desplegament de vehicles que va haver-hi. Per tant, tres mil euros més IVA, va ser 
l’oferta més barata que varem trobar. I dir-li que, i en tot cas, ja li farem arribar 
exactament el cost per paquet, el cost és molt barat pel nombre de persones que van 
haver-hi. Llavors, retransmetre la Cavalcada de Reis té unes servituds tècniques que 
l’Ajuntament sí o sí hi ha de fer front, entre elles, les restriccions del trànsit, per 
exemple, que això també representa una despesa. La reserva d’aparcament d’una 
sèrie de vehicles, tot això també és la servitud pròpia d’un esdeveniment d’aquestes 
característiques. I si en algun esdeveniment esportiu, per posar un cas de la petanca, 
que no crec que sigui el cas, que se’ns demana com ha estat la Volta Catalunya o com 
ha estat algun altre cas, hi ha algunes necessitats logístiques, l’Ajuntament les ha 
d’atendre. Perquè no quedarem per això, perquè l’esdeveniment es retransmeti o no.  
 
Intervé la Sra. Veray, qui exposa, ja hi estic d’acord, senyor alcalde, i li he dit quan li he 
preguntat, és que jo crec que amb el tema de l’allotjament el que haurien d’haver fet 
era conveniar que ho pagava la corporació, no l’Ajuntament. Tota l’altra reserva de 
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places, temes logístics, això ja ha vist que jo ni li he criticat, ni en aquest Ple, ni en el 
Ple anterior, però sí que creiem que l’allotjament, a l’hora de negociar el conveni, 
l’haurien d’haver negociat diferent. I el preu sí que creiem que és exagerat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, només un aclariment, és a dir, els 
sous i salaris de la corporació i les dietes evidentment que van a cap a càrrec de la 
corporació, aquí estem parlant d’un extra per fer possible una cosa que és 
extraordinària, que és la retransmissió fora dels circuits habituals d’una cavalcada amb 
un desplegament de mitjans notable, que va donar una qualitat de retransmissió com 
els espectadors de tot Catalunya van poder veure. Això, avui dia, fer televisió és car, 
tot i que varem buscar una oferta molt barata. Però segur que, quan la senyora Coralí 
Cunyat li passi la relació de totes les estances, el preu i tot, veurà que és un preu molt 
barat, que varem aconseguir una molt bona oferta i que el resultat final ha anat molt 
bé. 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són les dotze 
de la nit. Ho certifico.  
 
 
 
 
M. Glòria Gou Clavera.  
                              

 

 

 


