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A la ciutat de Girona, a catorze de desembre de dos mil quinze. 
 
A dos quarts de vuit del vespre, en el Saló de Sessions de la Casa Consistorial es 
reuneix  el  Ple  de  la  Corporació  per  celebrar  sessió  plenària  ordinària.  Presideix 
l'alcalde Carles Puigdemont i Casamajó i hi concorren els tinents i tinentes d'alcalde 
Isabel Muradàs i Vàzquez, Marta Madrenas i Mir, Glòria Plana i Yanes, Maria Àngels 
Planas  i  Crous,  Eduard  Berloso  i  Ferrer,  Joan  Alcalà  i  Quiñones  i  els  regidors  i 
regidores Carles Ribas i Gironès, Eva Palau i Gil, Cristòbal Sánchez i Torreblanca, M. 
Mercè Roca i Perich, Ricard Calvo i Pla, Pere Albertí i Serra, Martí Terés i Bonet, Laia  
Pèlach  Saget,  Lluc  Salellas  Vilar,  Ester  Costa  Fita,  Toni  Granados  Aguilera, 
Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal, Manuel 
Martín  Vertedor,  Juan  Maria  Castel  Sucarrat,  Míriam  Pujola  Romero  i  Concepció 
Veray Cama. 
 
Dóna fe de l’acte el vicesecretari general, Lluís Pau Gratacós. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Intervé el Sr. alcalde qui pregunta si hi ha alguna cosa a esmenar de les actes de les 
sessions anteriors, que concretament són tres. 
 
Demana la paraula el Sr. Salellas, regidor de la CUP, qui exposa, més que una 
esmena, en aquest cas, jo el que volia fer era una pregunta, perquè nosaltres quan 
hem rebut l’acta del ple que va ser l’extraordinari pel tema de Sant Narcís, hem vist 
que quan es compten els vots respecte al tema de la moció de suport al Parlament, a 
l’acta posa que 17 vots a favor, dels grups municipals de CIU, Esquerra - MES i CUP, 
5 abstencions, del Grup Municipal del PSC i un regidor de CIU i un vot en contra del 
Grup Municipal del Partit Popular.  
El nostre dubte era per què s’ha comptabilitzat com una abstenció el vot del regidor de 
Convergència i Unió quan els dels regidors de Ciutadans, que tampoc eren cap de les 
tres persones a dins del Ple en aquell moment, per què uns no se’ls compta, 
diguéssim, com a vot i en el cas del regidor de Convergència, que tampoc era present 
en aquell moment de la votació, sí que se’l compta com una abstenció. 
Nosaltres entenem que no hauria de sortir en cap cas ni com a abstenció ni com a 
present, i que, per tant, s’hauria de reduir una abstenció i quedar únicament amb els 
quatre vots, diguéssim, d’abstenció del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya. 
 
A petició de l’alcalde, intervé el senyor secretari per explicar que l’article 100 del 
Reglament d’Organització i Funcionament i de Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals determina que a efectes de votació es considerarà que aquells regidors que 
estan presents una vegada iniciat el debat, però s’absenten un cop s’ha iniciat aquest 
debat, el vot és d’abstenció.  
Cas distint és el cas de Ciutadans, que no varen entrar en el debat perquè ni tan sols 
van esperar que aquest s’iniciés i varen abandonar la sessió en aquest moment. Per 
tant, en aquest cas, els seus vots no compten ni tan sols com a abstenció; simplement 
no compten. 
 
Ningú més demana la paraula i per tant queda aprovada com a acta de l’esmentada 
sessió. 
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2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Intervé el Sr. alcalde qui explica passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és 
l’informe de Presidència. 
Deixi’m dir-los que aquest mes de novembre va haver-hi un repunt en el nombre de 
persones inscrites a les llistes de l’atur, concretament 149 persones més.  
No sé quina versió tenen vostès de l’informe socioeconòmic, però si en tenen una de 
vella, veuran que diu menys i és més, i se’ls ha entregat aquí damunt de la taula la 
versió corregida.  
Hi ha una variació, per tant, mensual negativa, que representa un 2,43 per cent. Però 
no obstant això, a nivell interanual hi ha 874 persones menys que el novembre de l’any 
anterior, que significa més d’un 12 per cent de disminució. I, de fet, és la disminució 
interanual corresponent a octubre-novembre la més alta de la sèrie. 
En aquest sentit, quina és la dada rellevant d’aquesta dada? Vaja, valgui la 
redundància. És que es compleix aquest mes de novembre exactament dos anys 
justos, vint-i-quatre mesos justos de disminució interanual ininterrompuda de les 
persones inscrites a les llistes de l’atur a la ciutat de Girona. És només aquest titular. 
Però crec que consolida una tendència, que es pot veure ja més al detall en les 
gràfiques que tenen vostès a l’informe socioeconòmic, tant pel que fa a la variació 
interanual i a la sèrie històrica –que com veuran és la més alta des del 2006– com 
també especialment, i aquesta és la dada rellevant, en el darrer trimestre. Perquè, com 
saben –el darrer quadrimestre, perdó–, aquest quadrimestre de l’any, aquests darrers 
mesos de l’any sempre històricament és quan es produeix un augment important de 
l’atur a la ciutat. Doncs, bé, l’increment d’aturats és el més petit des del 2008.  
En aquest sentit, és de destacar unes dades actualitzades que no figuren en aquest 
informe perquè les hem tingudes avui, però jo els les esmento avui, amb relació al que 
són, d’una banda, les contractacions laborals registrades aquest mes de novembre, 
que són 4.378, és a dir, de fet, és la tercera dada més alta des del 2006; 2006, 2007 i 
2015. Per tant, des del 2008 és el nombre de contractacions més alt que hi ha hagut 
en els darrers anys. Això ens fa que hi hagi un acumulat fins al mes de novembre, en 
aquest cas sí, el més alt inclús abans del 2006. No hi ha cap any amb el nombre de 
contractes signats fins al mes de novembre com el 2015, concretament 49.361. La 
dada més alta es va produir el 2007, amb 47.524. De manera que hi ha un important 
increment del nombre de contractes signats, que també es veu acompanyat –i 
segurament això també és el més rellevant– amb un increment d’afiliats a la seguretat 
social: hem passat, el mes de novembre de l’any passat, per exemple, de tenir-ne 
63.034 a tenir-ne 67.057, que ens situa per damunt del 2009. És la dada més alta, fins 
i tot que el 2005. Només hi ha 2006, 2007 i 2008 que estan per damunt del nombre 
d’afiliats a la ciutat de Girona a la seguretat social.  
Per tant, també això és una bona dada que al costat de les dades que els que van 
assistir, els de vostès que van assistir a la reunió de l’Agència de Promoció 
Econòmica, al plenari del Consell Econòmic i Social, en que es van presentar les línies 
mestres del treball estratègic i de l’enquesta i de l’anàlisi del pla estratègic, veuran 
també que degudament matisades no són dades, evidentment, que ens permetin dir 
que hem sortit de la crisi, però sí que són sensiblement millors que el nostre context i 
ens permeten tenir un punt d’esperança clar fonamentat per al 2016 i per al 2017.   
Aquestes són les dades que tenen, però recordar el que deia al principi: aquest mes 
de novembre l’atur a la ciutat de Girona ha pujat. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015 relatiu a   
donar compte del resultat definitiu del control financer efectuat a l'Ajuntament 
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de Girona a raó de la subvenció concedida per a l'execució del programa "Pla   
d'Acollida i Convivència" de la Dirección General de Migraciones amb càrrec al 
Fons Europeu per a la Integració de Nacionals de Tercers Països (expedient 
FEI/2012/132). 
 
Donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015, 
relatiu al control financer realitzat per Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
(IGAE), a través de la Intervenció Territorial Delegada de Girona, en motiu de la  
subvenció concedida per a l'execució del programa "Pla d'Acollida i Convivència" de la 
Dirección General de Migraciones, amb el resultat  final de reintegrament per import de 
30.201,65€ de principal, més 4.016,20€ d'interessos de demora, és a dir, un total de 
34.217,85€. 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015 relatiu a   
donar compte del resultat definitiu  del control financer efectuat a l'Ajuntament  
de  Girona a raó de les subvencions concedides  pel  Centre Gestor d'Acció 
Social de la Diputació de Girona a l'exercici 2013. 
 
Donar compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 20 de novembre de 2015,  
relatiu al control financer realitzat per la Intervenció de la Diputació de Girona, 
mitjançant la col·laboració de l'empresa Faura-Casas Auditors Consultors, SL, a raó de 
les subvencions concedides pel Centre Gestor d'Acció Social per les despeses de 
manteniment de les escoles CEE Palau i CEE Font de  l'Abella, amb el resultat final  
de  l'adequada  i  correcta  obtenció,  utilització  i gaudiment de la subvenció rebuda. 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2015 relatiu a  
donar  compte  del  resultat  definitiu  del  control  financer i d'eficàcia realitzat 
per EFIAL, SA, de la societat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, 
corresponent a l'exercici 2013, amb l'objectiu d'avaluar l'adequació de les 
estimacions contingudes al Pla Econòmic i Financer (PEF) regulador de la   
pròrroga del període 2013-2020, amb les magnituds econòmiques contingudes  
en  els  comptes  anuals  de  l'exercici  2013  aprovats per la societat. 
 
Donar compte a la Junta de Govern Local del resultat definitiu del control financer i 
d'eficàcia realitzat per EFIAL, SA, de la societat d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de 
Ter, corresponent a l'exercici 2013, amb l'objectiu d'avaluar l'adequació de les 
estimacions contingudes al Pla Econòmic i Financer (PEF) regulador de la pròrroga  
del  període 2013-2020, amb les magnituds econòmiques contingudes en els comptes 
anuals de l'exercici 2013 aprovats per la societat. 
 
* Sentència núm. 215, de 28 d'octubre de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 179/2015, 
interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 13 de febrer de 
2015, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat per la part recurrent  
contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 29 de juliol de 2014, d'imposició  d'una  sanció  
per  import  de  200  €, per infracció de les normes  de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, per no respectar el llum vermell d'un semàfor el dia 13 de maig 
de 2014, al carrer de Barcelona, de la ciutat de Girona. La sentència imposa les costes 
del procés a la part recurrent. 

 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC, qui exposa, respecte al 
primer d’una subvenció del Pla d’Acollida i Convivència atorgada el setembre del 2012, 
hem vist en l’informe que s’ha hagut de procedir al retorn d’uns diners amb uns 
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interessos associats. A l’expedient no hem sabut veure quina ha estat la motivació i, 
volíem saber el perquè s’han hagut de retornar aquests 34.000 euros, amb interessos 
inclosos, d’aquesta subvenció.  
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, els traïdors i botiflers, segons el públic, voldríem fer una pregunta al voltant 
del que és el tercer punt, diguéssim, dels decrets i sentències que ens surten aquí, 
que és referent a l’auditoria d’Efial al que és Agissa. 
En aquest punt nosaltres volem mostrar la nostra preocupació després d’haver llegit 
les conclusions d’aquesta auditoria, d’aquest informe perquè ens preocupa i molt el 
que explica l’auditoria referent a l’exercici del 2013, en què –molt resumidament, no 
m’estendré, però molt resumidament– destaco set punts dels que es diuen: en general 
no es compleix el plec de condicions que es va fer per a la pròrroga, diguéssim, del 
servei d’Agissa d’aigua a la ciutat de Girona.  
Es diu també que Agissa ven l’aigua al Consorci de la Costa Brava a un preu que no 
s’entén com pot ser que sigui aquest preu, perquè està sota el preu de cost.  
Es diu també que hi han hagut exercicis d’autofacturació de la mateixa Agissa dins 
d’Agissa. 
S’explica que hi ha hagut una facturació de Girona SA, és a dir, de la part privada, no 
acreditada quant a Agissa. De fet, puja fins al 27 per cent de la facturació que fa el 
soci privat que no està acreditada dins dels comptes del 2013. 
Es parla del sou del conseller delegat, del senyor Narcís Piferrer, que no està aclarit ni 
d’on surt ni com es fa, ni està tampoc acreditat. 
Es diu també que el soci privat cobra cada any –com a mínim els dos que s’han 
auditat– més diners dels que li pertocaria en l’equilibri amb la part pública. 
I, finalment, es diu que les inversions en sanejament no hi ha ni cap pla ni cap 
comprovació feta que s’estiguin fent aquestes inversions, i de fet, es parla d’un préstec 
de 300.000 euros, dels quals només s’acrediten 40.000 euros en l’exercici, diguéssim, 
d’aquestes inversions conforme s’han fet. 
Són set punts de les conclusions; no pas totes, però sí set punts de les conclusions 
que demostren, des del nostre punt de vista, un funcionament molt preocupant per part 
d’Agissa a l’actualitat, i que ens porta una vegada més a reclamar que això s’ha 
d’acabar ja, que no pot durar més, que hem d’iniciar un procés de municipalització el 
més ràpid possible que permeti acabar amb el funcionament opac i poc clar d’Agissa 
en els últims anys. 
També voldríem destacar que en l’informe final fet per tres interventors de Sarrià, Salt i 
Girona s’hi destaquen els problemes que han tingut els grups municipals, i 
especialment el de la CUP - Crida per Girona, per accedir a la informació d’aquesta 
empresa mixta, malgrat l’Ajuntament en forma part. 
Voldríem fer-ho constar i demanaríem també si us plau que aquesta auditoria sigui 
penjada en el termini d’una setmana en el web de l’Ajuntament perquè tota la 
ciutadania hi pugui accedir, entenent que el servei d’aigua és un dels principals serveis 
que oferim com a ciutat i que, evidentment, totes les persones en fan ús.  
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, amb relació a diversos decrets dels quals donem compte, diguéssim, són 
algunes preguntes. 
Una és: es dóna compte d’un decret establir un conveni de col·laboració amb vuitanta 
més quatre publicacions, és amb relació a fer possible la creació i llançament de Time 
Out. Llavors, voldríem saber a veure aquesta revista, bé, si està previst que es llanci 
això, si ve a substituir-ne alguna altra o complementarà. Bé, una mica amb relació a 
aquest fet. 



 

6 
 

Llavors, una altra és sobre un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i 
la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, i el capítol de la Catedral, a 
través del qual s’ha fet un pagament de mil cinc-cents euros al capítol de la Catedral 
de Girona amb relació a despeses que va generar l’exposició Girona Temps de Flors. 
Llavors, és preguntar si això el que estem dient és que estem pagant per utilitzar les 
escales de la catedral quan es fa l’exposició Girona Temps de Flors. La pregunta seria 
aquesta. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, només una qüestió procedimental: 
ara tocaria parlar dels decrets de què s’ha de donar compte en el Ple i, en tot cas, les 
qüestions que tenen a veure, aquests no són de donar compte al Ple. 
Ara estem fent el tràmit d’aquells decrets dels quals toca donar compte al Ple, que em 
penso que els tenen llistats. I, en tot cas, els decrets que no formen part d’aquest acte 
procedimental els podem passar a fets i preguntes sense cap problema. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, és que en una ocasió varem demanar, se’ns va dir 
com ens està indicant, però després varem veure que la dinàmica amb altres regidors 
se’ls permetia això. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui explica, ha sigut un error meu de «despiste». 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, o sigui, ho passem al final a precs i preguntes. 
Perfecte.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació a la consulta de la senyora 
Paneque, la Maria Àngels Planas li donarà resposta. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Planas, qui explica, hi ha hagut un control financer per part 
de l’IGAE sobre el Pla d’Acollida i Convivència. El que es va fer és que hi ha hagut un 
reintegrament inicial, era de 36, quasi 37.000 euros. El motiu era perquè no s’havia 
complert amb els requisits de ser nacionals dels tercers països i no beneficiaris d’aquí 
de Catalunya. 
Llavors, l’Ajuntament va presentar un recurs en el sentit que en el moment de 
realització del programa eren nacionals de tercers països, però que a l’any 2014 ja 
eren nacionals espanyols, catalans. Llavors, es van estimar una part de les 
al·legacions al respecte i alguna altra part que no l’han estimada i per això hi ha 
aquest reintegrament. 
Però era a causa d’això; el motiu era aquest. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui explica, jo justament vaig 
demanar a la Junta de Portaveus i a cada un dels representants dels partits que 
considerava que el més adient, ara que Girona, doncs, presideix, en aquest cas, el 
consell, tractar i analitzar amb profunditat l’auditoria i també l’informe emès pels 
interventors amb una reunió, que se’ls convocarà per a aquest mes de gener. Que jo 
entenc que les auditories reflecteixen el que reflecteixen, i a vegades és una anàlisi 
purament econòmica d’unes actuacions determinades, sigui a nivell econòmic o fiscal. 
I el que diuen els interventors són uns altres conceptes que inclús parlen de molt més 
enllà, parlen del 2014 i 2015. 
Jo entenc que el debat profund, que és el que va fer el mandat aquest Ple, que era 
analitzar la viabilitat no necessàriament de la municipalització; el que es va acordar en 
aquest Ple és estudiar un altre sistema de gestió, valorar les possibilitats que hi havia 
de futur, entre elles la municipalització, doncs, es crearia una taula per debatre 
aquesta qüestió i per analitzar pròpiament les auditories. 
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Jo els vaig transmetre que aquest mes de gener tindríem la trobada, tindríem la 
seguda dels portaveus a fi i efecte de convocar a aquesta reunió el conseller delegat 
de l’empresa perquè doni explicacions del que ha dit tant l’auditoria com el que ha dit 
l’informe dels interventors. 
Jo crec que és la tasca més prudent, més seriosa, més sensata que hem de fer 
nosaltres com a portaveus: és a dir, primer escoltar ambdues parts, treure les 
conclusions adients del que ens diu cada una de les parts i prendre les mesures que 
corresponguin a raó d’això. 
Per aquest motiu, jo els vaig demanar que fossin ja no curosos, jo parlo d’esperar 
aquesta reunió del mes de gener, que demà mateix seran convocats i on vindrà el 
conseller delegat, i podrem debatre cada un dels punts. I, evidentment, si hi ha 
aquesta gravetat que vostè hi observa, doncs, evidentment, això sortirà a la llum i 
s’explicarà i s’intentarà resoldre.  
Si el que no hi ha és més que una operació purament econòmica d’un trasllat de 
partides determinades d’una anualitat a una altra, doncs, evidentment, hi ha d’haver 
també les explicacions i que el conseller delegat expliqui la seva actuació diligent o no 
diligent envers una comptabilitat d’una empresa. 
Jo els vaig demanar que esperessin aquesta reunió. Ho treu a col·lació vostè avui aquí 
–ja m’ho esperava de totes maneres–, jo només indicar que li torno a reiterar seran 
convocats el mes de gener, que s’esperin, vindrà el conseller delegat de l’empresa, hi 
seran presents tots els portaveus i podrem resoldre molts de dubtes que hagin sortit. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE CIUTADANIA 
 
4.   Denominació específica d'un institut de secundària de la ciutat. 
 
El Consell Escolar de l'institut Nou de Girona, situat al C/ Antic Roca, 3, va aprovar  el 
passat dimarts 27 d'octubre demanar la modificació del nom de l'institut, i passar a la 
denominació "Institut Ermessenda de Girona". 
Atès que per tal de continuar la tramitació oportuna per obtenir aquesta denominació   
és necessari  informe  favorable de l'Ajuntament on s'emplaça l'institut. 
De conformitat amb l'article 5 del Decret 199/1996, de 12 de juny, d'aprovació del 
Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i 
formació professional de grau superior. 
De conformitat amb la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, 
d'autonomia dels centres educatius. 
Atès l'informe emès pel Servei d'Educació, la Comissió Informativa de Ciutadania 
proposa l'adopció del següent acord: 
Resoldre favorablement a la denominació específica "Institut Ermessenda de Girona",   
a l'institut, fins ara anomenat Nou de Girona, de titularitat del Departament 
d'Ensenyament, ubicat, al C/ Antic Roca, 38. 
 
Presenta la proposta la Sra. Muradàs, regidora delegada d’Educació, qui exposa, tal 
com s’intueix pel títol d’aquest punt de la comissió informativa i tal com varem informar, 
el Consell Escolar de l’Institut Nou de Girona va aprovar el canvi de denominació. De 
fet, la denominació perquè fins aquell moment encara no havia tingut nom, per això es 
deia «Institut Nou, i es va aprovar per part del Consell Escolar la denominació 
d’«Institut Ermessenda de Girona». 
Tal com indica el procés de tramitació, han de tenir l’informe favorable o s’ha de tenir 
l’informe favorable de l’Ajuntament perquè és en aquesta ciutat que s’emplaça aquest 
institut. I per aquest motiu hem considerat oportú que fos aquest Ple el que donés 
aquesta aprovació. I amb aquest motiu, doncs, portem aquesta proposta d’acord. 
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Obert debat, intervé el Sr. Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC, qui 
manifesta, nosaltres no hi veiem pas cap inconvenient en la denominació d’«Institut 
Ermessenda de Girona»; al contrari, atès que és una proposta, com ha dit la regidora, 
que ve del Consell Escolar. I sé que hi va haver consens que fos un nom femení. Un 
nom que ja saben que va ser la comtessa de Girona, entre d’altres. Fins i tot es diu la 
dona que va governar Catalunya el segle onzè, que està enterrada a la catedral i que 
Pere el Cerimoniós, doncs, ordenà el trasllat del sarcòfag de la part exterior a l’interior. 
Fins i tot em sembla que és un nom beneït pel bisbat. No cal, però sé que hi ha 
l’avinentesa. 
És un nom per a un institut que té un eslògan que diu «la complicitat per a 
l’excel·lència», on es demana la participació de tota la comunitat educativa, i que 
mereix per part nostra tot el respecte pels projectes educatius que porten. 
Quant al nom de l’institut, des de l’escola ens demanen que es pugui tenir la notificació 
d’aquest Ajuntament abans de festes, perquè voldrien que a partir de gener, doncs, 
tinguessin ja tota la documentació i poder tenir el nom al més aviat possible. 
Però tot i que hi ha un conveni amb el bisbat per deu anys, etcètera, jo crec que 
valdria la pena estudiar una mica el seu futur: tenint en compte com està l’oferta 
segons els directors dels instituts de Girona i el de Vilablareix, potser convindria 
l’Institut Nou que ara es dirà Institut Ermessenda de Girona es convertís en un nou 
institut. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP, qui explica, amb relació 
al nom, bé, només dir que ens ha sorprès una mica que es decidís, de cop i volta, 
perquè és aquest nom ja decidit. Ens sembla que s’ha perdut una oportunitat per posar 
a treballar la Comissió de Nomenclàtor.  
Sé que això és una decisió del Consell Escolar, però en qualsevol cas creiem que s’ha 
constituït ja aquesta Comissió de Nomenclàtor i una de les funcions que podria fer és 
també, doncs, un acompanyament en aquests espais on s’han de decidir noms que 
acaben formant part del nomenclàtor de la ciutat. Més enllà que ho decideixi el Consell 
Escolar, l’Ajuntament hi ha de donar el vistiplau i, per tant, a nosaltres ens semblaria 
molt oportú que quan s’hagin de decidir noms d’instituts, escoles, etcètera, la Comissió 
de Nomenclàtor pugui fer aquest acompanyament de propostes. 
Per què? Doncs, perquè ens sembla que el nom que s’ha escollit, per exemple, 
almenys a nosaltres ens genera una mica de controvèrsia. És cert que és dona i estem 
molt contents, perquè, a més, sabem que és una aposta del mateix Consell Escolar en 
aquest sentit, i per això ho valorem positivament. Però també és cert que és una dona, 
diguéssim, que el principal mèrit que va tenir va ser reina; no era un mèrit que s’hagi 
guanyat pels seus propis esforços. 
Bé, podem entrar a discutir de la figura, però, si més no, és veritat, doncs, que no és 
una persona que s’hagin reconegut els seus mèrits en l’aportació en la pedagogia o en 
el coneixement, sinó que el principal mèrit que va tenir va ser això, ser reina i exercir-
ho. I, llavors, entrem en discussió si més bé o més malament. Però en qualsevol, era 
aquest el mèrit que tenia. 
I, per tant, doncs, sí que ens sembla que s’ha perdut una oportunitat, i creiem que 
estaria bé que aquesta Comissió de Nomenclàtor comencés a funcionar i funcionés 
també fent acompanyament en aquestes situacions. 
Llavors, a la votació sí que és veritat que no hi votarem en contra, per respectar la 
decisió del Consell Escolar, però sí que farem una abstenció perquè sí que és cert que 
aquest nom creiem que. A més a més, ja hi ha una plaça dedicada a aquesta figura a 
la ciutat. I, per tant, bé, ens sembla que amb la de persones, diguéssim, que es 
mereixen un reconeixement de l’Ajuntament de Girona o de la ciutadania de Girona, si 
volem fer-ho més ampli, és una oportunitat perduda per haver buscat una altra dona, 
sí, però que hagués tingut més reconeixement en l’àmbit del coneixement, podríem dir. 
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Intervé el Sr. Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, en la mateixa 
línia que ara esmentava la senyora Pèlach, tot i que respectem la decisió del Consell 
Escolar del centre, només faltaria, nosaltres entenem, de la mateixa manera que 
vostès els membres de la CUP entenen, que el nom triat, pensem que a Girona hi ha 
prou persones, hi ha prou gironins relacionats amb el món de la pedagogia que 
hagués sigut potser segurament un nom més adient, tal com tenen la majoria de 
centres escolars actualment a Girona, que o bé el seu nom és del lloc que ocupen o 
bé de persones relacionades amb el món de la pedagogia. 
Tot i així, nosaltres també, en la mateixa línia, farem una abstenció. 
 
Intervé la Sra. Muradàs, qui manifesta, amb relació al comentari que ha fet el regidor 
en Quim Rodríguez, a veure, no és motiu d’aquesta proposta d’acord, aquest tema ja 
es va comentar en el seu moment: ja es va dir que en la Taula Mixta de Planificació és 
allà on, en tot cas, el departament comunica al municipi i, evidentment, el municipi 
defensa els seus interessos, per suposat, però és el departament el que fa la 
planificació no municipal, sinó comarcal de les places de secundària. I, per tant, és el 
departament el que ha de vetllar per aquesta garantia, evidentment, d’un ensenyament 
de qualitat. 
Nosaltres «apretarem» tot el que calgui el departament perquè això no deixi de ser 
així. I de moment la situació que tenim és aquesta i arribats al moment, si aquest 
institut s’ha de consolidar, no es preocupi que nosaltres ho defensarem. 
I amb relació a la comissió del nomenclàtor, jo aquí discrepo, en tot cas, de la 
intervenció dels dos regidors: aquesta és una competència única i exclusiva del 
Consell Escolar, sigui d’una escola o sigui de l’institut. A l’Ajuntament l’única cosa que 
li pertoca és fer un informe favorable o desfavorable i punt, i l’última paraula la té el 
departament. 
Per tant, jo aquí si haguéssim fet una comissió del nomenclàtor podríem haver fet 
propostes, que no ens han demanat –perdó– en cap moment, que si ens haguéssim 
demanat l’opinió podríem dir: «Bé, doncs, constituïm la comissió i, mira, d’aquí podrien 
sortir propostes.» Però és que no hi va ser en cap moment aquesta petició. Per tant,  
jo entenc que no correspon.  
En tot cas, jo respecto, evidentment, la seva opinió. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, només un matís: en el Consell Escolar també hi ha 
un representant de l’Ajuntament, per tant, entenc, doncs, que sí es podria haver fet 
aquest acompanyament. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui explica, n’hi ha uns quants, de representants de 
l’Ajuntament al Consell Escolar i, evidentment, el Consell Escolar, la comunitat 
educativa és de la qual ha partir el consens per un nom que ha de vincular els 
alumnes amb aquell centre. 
Només un matís històric per fer justícia a la figura d’Ermessenda de Carcassona: no 
va ser una reina qualsevol, i això els gironins ho sabem. Entre altres coses, perquè ara 
justament que estem celebrant el mil·lenari del monestir de Sant Daniel sabem que va 
ser una donació d’Ermessenda la que va permetre l’assentament del que de fet és 
avui l’únic exemple de cenobi benedictí ininterromput mantingut mil anys, i el que va 
representar com a aportació a la cultura durant molts i molts segles que va emanar del 
mateix monestir de Sant Daniel, entre altres. 
Vull dir que no va ser, de reines n’hi ha hagut moltes, però que tingués un paper 
benefactor per al proïsme, en el que es podria considerar fa mil any aquest concepte, 
que no té res a veure amb el d’avui, doncs, Ermessenda sí que podríem dir que va fer 
mèrits més enllà de ser una dona que va exercir de reina. 
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D’acord, passaríem a la votació. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per disset vots 
a favor dels grups municipals de CiU, PSC-PC, C’s i PPC i vuit abstencions dels grups 
municipals d’ERC-MES i la CUP-Crida per Girona.  
            
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I ACTIVITATS 
 
5. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de 
Girona núm. 63 zona comercial Palau. 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 13 d'abril de 2015, va acordar 
simultàniament la suspensió de la tramitació d'instruments de planejament i de gestió,  
així com llicències d'activitats i obres (art. 73 DL 1/2010, de 3 d'agost TRLU), en l'àmbit 
de la modificació del PGOU núm. 63 zona comercial Palau, així com l'aprovació inicial 
de l'esmentada modificació. 
L'expedient i tot l'actuat fou sotmès a informació pública, pel termini d'un mes, 
mitjançant edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.  
6880, del dia 28 d'abril de 2015; en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
82, de 29 d'abril de 2015, i en el Diari de Girona del dia 29 d'abril de 2015, sense que 
en el seu decurs s'hagi rebut cap escrit d'al·legacions. 
Així mateix, d'acord amb el que disposa el Reial Decret 297/2013, de 26 d'abril, es va 
sol·licitar el corresponent informe a la Direcció General d'Aviació Civil, del Ministeri de 
Foment, incorporant-se en el document objecte d'aprovació provisional   les 
prescripcions que consten en l'informe favorable emès per l'esmentada administració 
central. 
A la vista de l'anterior la Comissió informativa d'Urbanisme i Activitats proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
 
APROVAR provisionalment la modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona 
núm. 63 zona comercial Palau, de conformitat amb el que disposen els articles 96  i  
98  en  relació  amb  l'art.  85  del  DL  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 per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica; i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, perquè dugi a terme les actuacions necessàries als efectes 
de la seva aprovació definitiva, si s'escau. 
 
Presenta la proposta la Sra. Madrenas, regidora delegada d’Urbanisme i Activitats, qui 
manifesta, de fet, aquí del que es tracta és de portar a terme el darrer tràmit per part 
del consistori, tot i que rebi el nom de «modificació provisional», d’«aprovació 
provisional», del darrer tràmit per fer efectiva aquesta modificació. Perquè saben 
vostès que d’aquí ja s’havia produït l’aprovació inicial i després d’aquesta provisional 
passarà a la Comissió d’Urbanisme i, per tant, per part del consistori ja no tornarà a 
ser analitzat més. 
De fet, els recordo, però ja sé que ho coneixen perfectament, que aquesta és una 
modificació que es porta a terme a instàncies del mateix titular d’un equipament 
comercial que es troba situat a dalt a Palau, davant de la zona de la Creu de Palau, en 
què sol·licitava que es pogués ampliar la seva superfície de l’equipament comercial. 
Esmentava ja el titular que això suposaria, a l’informe econòmic, doncs, una millora 
substancial per al barri de Creu de Palau perquè així donaria una millor resposta a la 
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demanda social pròpia de tot l’entorn en el sentit que hi hagués més superfície 
comercial, especialment alimentària, en el sector. 
I, a més a més, no podem deixar de banda que també se justificava, aquesta 
modificació, en el sentit que suposaria un augment de contractació de nou persones 
més. 
Per tant, analitzat pels serveis tècnics d’Urbanisme, doncs, es va estimar que 
efectivament, tal com afirmava el titular, sí que es podria considerar una millora 
substancial per al barri. De fet, realitzat un informe per part de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament se’ns ha confirmat que, de fet, en aquesta zona només hi 
ha quatre establiments comercials alimentaris, i que el total d’establiments comercials 
també d’aquesta zona només suposa un 0 i mig per cent del total del comerç que 
existeix a la ciutat. I així diu textualment: «Aquesta xifra és clarament molt deficient per 
abastir tota la població que resideix en aquest sector.» 
A més, tenint en compte que no suposarà, no s’altera el sostre edificable ja previst en 
el POUM vigent, i a més, tenint en compte que, per una banda, es produiran unes 
millores importants en el sentit que el titular materialitzarà l’accés per a vianants fins a 
la zona verda confrontant amb aquest equipament comercial des de la zona sud dels 
carrers Sa Riera, que ja coneixen vostès, i l’habilitaran per tal que els vianants des de 
baix puguin accedir perfectament a dalt, i a més, contemplant també que la zona verda 
confrontant, doncs, sigui, entre cometes, «reurbanitzada», i reurbanitzada es 
contemplava ja com a ús d’un espai per al descans i l’esbarjo i la relació social entre 
els ciutadans –que aquí sí fer esment que a la comissió informativa per part d’un parell 
de grups semblava que volien que es concretés encara més, que no només digués 
això que fos destinat al descans i l’esbarjo i a la relació social–, hem afegit també un 
petit paràgraf, perquè hi havia una especial preocupació, quant a una zona que és 
espai lliure però que era utilitzada irregularment com a aparcament, i, per tant, s’ha 
d’evitar això. I com que hi havia aquest temor, s’ha concretat aquesta petita frase. 
I esmentar que aquesta «reurbanització», entre cometes, d’aquesta zona, aquest 
espai lliure se farà tal com es tenia intenció de fer, amb un acord amb l’associació de 
veïns perquè estableixi exactament allà amb quin, no equipament, però com creu la 
mateixa associació, com creuen els mateixos veïns que es podria actuar allà per 
millorar aquella zona, segons els seus propis interessos. 
Per tant, un cop estigui aprovat això i ja passi a la Comissió d’Urbanisme, nosaltres ja 
mantindrem amb la regidora del barri les relacions amb l’associació de veïns per veure 
ells com estimen que s’hauria de regular aquest espai lliure. 
 
Intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, el nostre grup 
municipal hi votarà a favor per entendre que és un tràmit tècnic ja iniciat i que ha de 
continuar el seu curs legal. 
La proposta de modificació ve motivada pels establiments Novavenda, el titular: 
necessiten augmentar el seu supermercat de Palau en 552 metres quadrats, afegits 
als 625 existents. Per poder assolir aquest objectiu incorporen la parcel·la veïna.  
El resultat de la nova requalificació de la parcel·la manté el caràcter existent de la 
zona verda que envolta l’equipament privat. 
Estem d’acord amb l’informe de l’Àrea de Promoció Econòmica, que indica que el barri 
necessita més superfície comercial: a data d’avui només hi ha quatre establiments 
d’alimentació en funcionament, la resta són grans superfícies comercials aïllades de la 
ciutat jardí. 
Aquesta implantació contribuirà a crear llocs de treball. A més, aconseguits gràcies a 
la contribució dels residents i veïns de Girona, doncs, es tracta d’un establiment que 
servirà principalment per a l’abastiment del barri i zones properes. 
Valorem que el model de negoci treballi a favor d’instal·lacions i creixement a prop 
dels seus clients, mà a mà. 
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El text refós defineix principalment la requalificació de la parcel·la veïna i sobretot 
garanteix que els promotors assumeixin els costos de les obres d’urbanització dels 
enllaços, a més a més de noves places d’aparcament sense modificar la mobilitat. 
I com a reivindicació dels grups de l’oposició, varem proposar que els diferents 
elements impropis situats a la zona verda siguin retirats pels promotors. Per això, 
agraïm que l’equip de govern i els tècnics incloguin un paràgraf al redactat del text 
refós per garantir el compliment d’aquesta premissa. 
Per finalitzar, reitero el nostre vot favorable. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, en el nostre cas, intentaré argumentar la nostra abstenció en aquest punt: 
nosaltres fins la setmana passada i veient, diguéssim, el projecte, estàvem posicionats 
a fer un vot negatiu; és cert que després de l’apreciació que va fer el company del 
PSC, i que també ens hi varem afegir, conforme aquella part de zona verda que avui 
en dia està sent utilitzada com a aparcament de forma que inhabilitava a la pràctica 
que allò pogués ser un ús real de zona verda per als veïns, entenem que això és una 
aportació interessant, i per tant, doncs, el que farem serà abstenir-nos. 
I ens abstindrem perquè, clar, ens trobem que estem regularitzant un projecte en el 
fons o estem regularitzant una zona que el que passava és que s’hi havia 
desenvolupat una activitat i un edifici incomplint el que deia el mateix planejament. Ens 
trobem que s’havia construït, diguéssim, en un espai de zona verda, en un altre hi 
havia hagut un aparcament. I, clar, el que fem avui és evident: ho posem en ordre i, 
per tant, millorem la situació que teníem o que tenim ara mateix, i entenem, doncs, que 
és un pas endavant. Però no ens ha agradat, diguéssim, com s’ha fet aquest projecte 
en els últims temps, amb aquestes irregularitats que hi han hagut, i que la mateixa 
regidora ha reconegut que el cas de l’aparcament n’era una. 
I també, doncs, perquè és cert que la zona verda no es perd, però la zona verda que 
guanyem, per entendre’ns, és una vorera, que ja era una vorera, però es guanya un 
tall d’una vorera, i llavors la materialització d’un camí, d’un espai vial que pròpiament 
tampoc no és que fos una zona, ara s’hi podrà passar, que ara mateix no s’hi podria 
passar, però en si ja era una zona, diguéssim, planificada com que acabaria sent un 
espai, per allà mig només podia ser un espai que acabéssim caminant, i per tant, 
d’aquest tipus de sentit. 
Per tot plegat, com he dit abans, nosaltres entenem que és un pas endavant, però com 
s’ha fet i també perquè entenem, doncs, que es podria haver plantejat abans i de 
forma diferent, el que farem serà fer un abstenció. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, en el nostre 
cas el nostre vot serà positiu, en el sentit que valorem bé, doncs, el que serà 
l’afectació d’aquella zona: la ciutat regularitzarà segurament uns espais que estaven 
qualificats de zona verda, es millorarà l’accés a aquest espai per als veïns que viuen a 
baix. Per tant, d’entrada això ho considerem positiu. 
Sí que voldríem fer una precisió en el sentit que aquella zona, i sobretot ara amb 
l’ampliació d’aquesta superfície comercial, doncs, clar, va guanyant en mobilitat, és a 
dir, hi ha més trànsit. En aquell encreuament hi ha un espai educatiu, un centre 
educatiu que és veí d’aquella cruïlla també; ara aquest equipament comercial que va 
creixent en nombre d’usuaris, i aquell encreuament és complicat. No fa gaire hi va 
haver algun accident allà i de tant en tant, doncs, hi han alguns incidents, no?, que 
afecten el trànsit. I, per tant, creiem que caldria tenir en compte això, de la mateixa 
manera que ho vam recordar en el Parador del Güell, on cada vegada hi ha més 
equipaments comercials, es genera més trànsit.  
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I, per tant, això són aspectes que cal tenir en compte, que no afecten només els temes 
urbanístics, sinó els temes de mobilitat. I, clar, anem generant uns problemes que en 
aquest cas els anem fent més grossos, i, per tant, és tenir-ho en compte. 
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui manifesta, hem d’estar amatents que no se produeixi cap 
afectació respecte a la mobilitat. Sí que recordar que aquí, evidentment, s’ampliaran 
moltes places d’aparcament en el mateix edifici, per tant, en aquest sentit no. Però, 
evidentment que des de mobilitat s’haurà d’estar amatent que això no suposi cap 
problema. 
I respecte al que comentava el regidor Salellas, quan he parlat d’utilització irregular 
també no vull que sembli una cosa il·lícita o il·legal o res així. És a dir, era un espai 
qualificat com a lliure i que hi aparcava alguna vegada algun cotxe. Ho dic perquè 
sembla que estiguem parlant d’alguna activitat il·lícita i no és així. Però igualment s’ha 
de regular, i així es farà. 
 
Intervé el Sr. Salellas, qui exposa, m’he oblidat de dir una cosa: sobre això que deia, al 
Google Maps, si hi va, veurà que hi ha cotxes, fins i tot hi ha aparcat un cotxe de 
l’Ajuntament en aquesta zona. Ho pot comprovar vostè mateixa. 
Però jo el que volia dir, sobre l’informe de promoció econòmica, i és que és cert que es 
creen nou nous llocs de treball, però ens trobem, i d’acord amb el que deia al principi 
el senyor alcalde en el seu informe, seran tots a partir d’empreses de treball temporal i 
amb una precarització que va incorporada que ens demostra que si bé és cert hi ha 
una creació d’ocupació, i no ho nego, la situació és que continuem creant bàsicament, 
i també en l’àmbit de comerç, diguéssim, llocs de treball precaritzats.  
I això cal també, simplement el nostre grup ho volia posar sobre la taula. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, només un aclariment: segur que el cotxe de 
l’Ajuntament hi estava per feina allà fent alguna inspecció que ens ha portat avui 
justament a regularitzar aquesta situació. 
I només un matís –que ja veurà que tindrem ocasió de parlar-ne en el marc de 
l’Agència de Promoció Econòmica–: tampoc no és tan cert que el volum de treball 
temporal sigui major del que existia abans de la crisi. I les dades que els experts ens 
estan proporcionant permeten matisar una mica més això, és a dir, que no tinguem 
tanta por als llocs de treball del sector serveis –que ja sabem que no són d’alta 
qualificació–, associar-los a llocs de treball efímers, perquè, de fet, estadísticament les 
dades que comencem a tenir ja molt precises ens comencen a posar un matís aquí 
important. Però, tindrem ocasió de parlar-ne. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-un 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES, PSC-CP, C’s i PPC i quatre 
abstencions del grup municipal de la CUP-Crida per Girona.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I SOSTENIBILITAT 
 
6. Modificació de crèdit per transferència entre partides. 
 
En data 24 de novembre de 2015 s'emet informe per part del servei de Recursos 
Humans en relació a les disposicions legals darrerament publicades (RD Llei 10/2015 i  
Llei 48/2015, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016) referides a  l'abonament  
del pendent de la paga extraordinària corresponent a desembre 2012 retinguda 
segons RD Llei 20/2012. 
Analitzat el cost d'aquesta despesa, segons informe de Recursos Humans, procedeix 
suplementar el capítol 1 del pressupost 2015, si es dona la possibilitat, i a tal efecte 
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s'ha analitzat l'execució a la data dels crèdits actualment disponibles essent informada 
favorablement la transferència negativa de les partides que es detallen a l'annex 
adjunt. 
Els crèdits alliberats de les partides detallades anteriorment seran transferits a les 
partides de capítol 1 que també es relacionen a l'annex adjunt. 
Així mateix, s'ha emès informe per part del servei de Contractació i Compres en relació 
a la necessitat de prorrogar la contractació del servei de neteja de determinats  
centres, que motivaren una resolució de l'Alcaldia-Presidència a ratificar pel Ple  
Municipal relativa a la necessària  transferència  de  crèdit  entre partides del capítol 2, 
despesa en béns corrents i serveis. 
Atès el disposat al RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el text refós de la Llei  
Reguladora de les Hisendes Locals, el RDL 500/90, de 20 d'abril, que desenvolupa el 
capítol I del títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 12a del 
pressupost d'enguany, 
- Ratificar el decret d'Alcaldia, número de proposta 2015021914, relatiu a la 
transferència de crèdit entre partides següents: 
 
Transferència negativa: 2015.300.16500.22100 -import 40.735,44 
Transferència positiva: 2015.500.32300.22700 - import 25.561,74 
Transferència positiva: 2015.501.34200.22700 - import 9.251,44 
Transferència positiva: 2015.510.23100.22700 - import 5.925,26 
 
- Transferir a capítol 1, despeses de personal, l'import de 965.002,19 euros, als 
efectes d'habilitar crèdit en els termes exposats pel servei de Recursos Humans i 
segons annex adjunt i a partir de la transferència negativa de la relació d'aplicacions 
detallades també al mateix annex. 
 
Presenta la proposta la Sra. Planas, regidora delegada d’Hisenda i Règim Interior, qui 
manifesta, dues modificacions, tal com s’ha dit: la primera va referida a l’abonament de 
la paga extraordinària corresponent a l’exercici 2012, que va estar retinguda a causa 
del Decret llei 20, del 2012. Aquest any, a l’octubre, la Llei 48/2015, del 29 d’octubre, 
dels pressupostos generals de l’Estat, estableix que cada administració pública en el 
seu àmbit pot aprovar d’una sola vegada una retribució extraordinària equivalent a les 
parts no recuperades. 
Bé, al que procedim és a suplementar el capítol I per tal de poder fer el pagament 
d’aquesta paga extraordinària als treballadors de la casa. S’ha de suplementar en 
965.000 euros amb diferents partides, que estan detallades en l’informe. I també la 
resta, fins a arribar a 1.057.000, és romanent que teníem ja en el capítol I. 
Pel que fa a l’altre modificació que portem, és que s’ha emès un informe per part de 
contractació i compres amb relació a la necessitat de suplementar la partida de neteja, 
que ens hem quedat curts, bé, per diferents motius: neteja d’escoles, neteges 
d’esports i també de serveis socials, serveis complementaris que hem tingut. I, llavors, 
per poder fer front a aquesta necessitat, teníem una partida en la qual crèiem que hi 
havia una disponibilitat d’aquí a final d’any, que és energia elèctrica, i d’aquí hem 
suplementat la partida de neteja. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, tal com 
vaig anticipar a la regidora, en aquest punt demanaríem votació separada del primer i 
del segon. 
En el primer punt, el que fa referència al servei de neteja d’equipaments municipals, 
estem d’acord en l’operativa estrictament tècnica. És cert que ve d’una partida de 
subministrament d’enllumenat públic que té un excedent, i, per tant, no ens genera cap 
problema. Però com hem anat reiterant en diferents plens, el servei que dóna aquesta 



 

15 
 

empresa no és el més òptim, les queixes són reiterades: la gestió que fa dels recursos 
humans és bastant nefasta, i ho hem posat en coneixement de l’equip de govern i ha 
sortit en diferents plens. Per tant, el nostre vot serà contrari no tant pel moviment de 
diners de les partides que hi ha, sinó com un vot de queixa i de protesta, doncs, pel 
servei i per l’empresa que està gestionant aquest servei públic. 
Respecte al segon punt, hi votarem a favor perquè estem d’acord en el pagament 
d’aquesta quantitat, d’aquesta paga doble dels treballadors, però no ens han semblat 
adients les baixes d’algunes partides. És a dir, vostè diu: «Hem de suplementar, per 
tant, hem de treure aquests recursos d’algunes partides.» S’han tret, per exemple, 
20.000 euros de la partida d’ajuts i transferències a l’educació. No ens sembla una 
partida òptima d’on treure recursos. S’han tret 4.796, o sigui, quasi 5.000 euros del Pla 
de millora d’equipaments esportius. No ens sembla correcte. S’han tret 85.000 euros 
pràcticament del fons de contingència; el fons de contingència és per a urgències 
sobrevingudes i això no és exactament una urgència sobrevinguda, tots sabíem que 
això finalment es pagaria. 
Per tant, aquestes tres partides en concret no ens sembla adient treure els recursos i 
fer les baixes d’aquestes partides. 
Recordem molts regidors que en el mandat anterior com a mostra de solidaritat amb 
els treballadors quan se’ls va retallar la doble ens varem treure una part proporcional 
dels nostres sous, com a mostra de solidaritat, tot i que cap regidor té paga doble; va 
ser un gest de solidaritat cap als treballadors. 
Penso que en lloc de treure els recursos d’aquestes partides a la casa n’hi ha d’altres 
com, per exemple, els càrrecs eventuals, que són una partida també prou potent i que 
també es podria demanar, atès que els seus sous també són més que generosos, 
penso jo, que poguessin tenir aquest gest de solidaritat cap als treballadors. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, nosaltres també fer uns matisos: sumar-nos una mica a la queixa sobre 
l’empresa que gestiona els serveis de neteja. Però sí que, bé, hi votarem a favor en 
aquest cas, per fer confiança a l’equip de gestió econòmica, que ha optat, diguéssim, 
per aquest moviment de partides. 
I, en qualsevol cas, sí que volíem també comentar el tema de les partides de les quals 
es treuen aquestes quantitats o aquestes transferències que es fan, que és cert, 
doncs, que hi han uns temes d’educació, també n’hi ha de l’equip de promoció de la 
salut, activitats fisicoesportives o activitats de ciutat, que ens sembla, doncs, que 
arribada l’època de l’any on és, doncs, és evident que si hi ha aquests romanents pot 
ser oportú fer la transferència.  
Però, en qualsevol cas, sí que sap greu que s’hagi arribat, diguéssim, a final d’any 
sense que s’hagin executat aquestes partides. I, per tant, doncs, demanar d’alguna 
manera que s’intentin esgotar realitzant les activitats pròpies per a les quals es van 
designar aquestes partides. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Planas, qui manifesta, pel que fa a l’empresa de neteja, dir 
que estem amatents a les actuacions de l’empresa. Sempre que algun grup de 
vosaltres ens heu demanat alguna cosa hem passat les dades, hem preguntat. Estem 
molt a sobre perquè facin les coses correctes, perquè les facin bé. 
Ara s’ha d’iniciar un nou contracte de neteja i, per tant, en els plecs també serem molt 
rigorosos en la manera d’actuar de l’empresa. I nosaltres ja hi estem a sobre, però si 
cal hi estaríem més a sobre. 
Però que sàpiguen que hi estem molt a sobre i estem molt en contacte amb l’empresa; 
és més, tenim una empresa que controla l’empresa de neteja, com és l’empresa CIAS 
COM. 
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Pel que fa a les partides que hem utilitzat per al pagament de la paga extraordinària, 
dir que són partides, hem esperat a finals d’any a fer-ho, per tant, són partides a les 
quals hi ha uns sobrants. Vostès sempre es pensen que és que potser no fem les 
coses bé, però potser també podrien pensar en un moment determinat: «Caraissos!, 
potser si els ha sobrat això és perquè hem estat molt eficients en la nostra gestió.» 
També és una altra manera de mirar les coses. Per tant, cada un ho pot entendre a la 
seva manera. 
Dir que són partides a les quals no es deixaran de fer les coses per a aquestes 
partides. 
I només dir una cosa: vostès saben que per tal de poder tenir l’estabilitat que tenim 
s’han de complir una sèrie de requisits, i no tots els romanents els podem incorporar 
per a l’any següent, i, per tant, ens fan anar a reduir deute. Jo crec que aquest 
Ajuntament estem amb un deute d’un 57-58 per cent, inferior, molt inferior al 75 per 
cent, i per tant, preferim pagar la paga extraordinària als treballadors amb les partides 
que creiem que ho poden fer que no pas anar a reduir deute. 
 
Intervé la Sra. Paneque, qui exposa, a veure, no li he dit altres partides perquè entenc 
que són romanents que no se n’ha fet disposició perquè no ha calgut, però segur que 
en transferències en educació, per exemple, vint mil euros, si fem una roda ràpida a 
diferents centres educatius, ràpidament es detectarien necessitats. Per tant, hi ha 
algunes partides que són especialment sensibles i on penso que no és una qüestió de 
gestionar de manera eficaç o no, sinó que hi ha necessitats i es podrien suplir amb 
aquests diners simplement. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aproven per separat 
els punts 1 i 2: 
 
El punt número 1 s’aprova per vint-i-un vots a favor dels grups municipals de CiU, 
ERC-MES, CUP-Crida per Girona, C’s i PPC i quatre vots en contra del grup municipal 
del PSC-CP. 
 
El punt número 2 s’aprova per unanimitat.  
 
 7. Aprovació del Projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica 
de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà i del seu annex 3: 
modificacions prioritàries. 
 
La Junta de Govern Local en la seva sessió de data 3 de maig de 2013 va encarregar 
a l'empresa municipal TRARGISA la contractació de l'estudi de viabilitat tècnica i  
econòmica de diferents alternatives d'actuació en l'actual incineradora de Campdorà. 
Després del corresponent procés de licitació realitzat per la pròpia empresa 
TRARGISA, aquesta per acord del seu Consell d'Administració de 20 de setembre de 
2013 va adjudicar l'execució dels treballs de referència a l'empresa PAYMA COTAS, 
SA per un import total de 55.793,10 € (IVA INCLÒS). 
TRARGISA lliurà formalment l'estudi d'alternatives a l'Ajuntament de Girona el 22 de  
maig de 2014 (RE: 2014027765). Aquest estudi analitza i valora els quatre escenaris  
que s'especificaven en el plec de condicions tècniques particulars i afegeix un cinquè  
escenari que sorgeix del seguiment de l'estudi realitzat per TRARGISA i tècnics de 
l'ARC. Aquest escenari incorpora el desmuntatge de la xemeneia vella i l'adequació de 
l'actual. Aquesta alternativa permet actualitzar les instal·lacions a la normativa  actual  
convertint-la  en  una  planta  de  valorització energètica. 
En data 4 de juliol de 2014, TRARGISA presenta a l'Ajuntament (RE: 2014036063) la  
memòria que recull amb detall les actuacions que implica el referit escenari 5, el qual 
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compren les actuacions següents: 
"Adequació i millora dels actuals forns de forma que permetin assolir la càrrega 
màssica de disseny, considerant el mateix PCI de 7.540  kJ/kg (90% de la càrrega 
tèrmica de disseny). 
"Substitució completa de la caldera i cicle tèrmic. 
"Substitució completa del turbogenerador. 
"Conjunt d'actuacions considerades com a prioritàries. 
El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària de 14 de juliol de 2014, va 
aprovar aquesta memòria presentada per TRARGISA i optar per l'escenari 5 dels 
proposats en l'estudi d'alternatives incloent-hi el desmuntatge de la xemeneia vella i la  
intervenció en la nova per integrar-la el màxim possible al paisatge i considerar  
prioritàries les intervencions necessàries per garantir el correcte funcionament de la 
planta i les quals consisteixen en les actuacions següents: 
 
"Fossars i ponts grua 
"Forns 
"Caldera Planta d'aigua desmineralitzada 
"Analitzadors 
"Rentat de gasos 
"Tubs, conductes, estructures i suports 
"Reducció de NOx 
"Transvasament 
"Xemeneia 
"Varis 
L'import global de l'escenari 5 és de 27.355.680 € (IVA  INCLÒS), dels  quals 
6.491.045 € (IVA INCLÒS) corresponen a les accions prioritàries. En la mateixa 
proposta de  Ple  també es va aprovar demanar a l'Agència de Residus de Catalunya 
el finançament  de l'actuació, així com el canvi de destí del romanent de 6.572.340, 90 
€ (IVA INCLÒS) de la subvenció d'import total de 6.628.134 € (IVA INCLÒS) ja 
atorgada a  l'Ajuntament  de Girona, per poder-lo utilitzar pel finançament de les 
actuacions prioritàries descrites . 
 
El 24 de març de 2015, l'Agència de Residus de Catalunya, número de RE: 
2015014648, comunica la resolució favorable de la modificació de la subvenció 
atorgada  a  l'Ajuntament  de  Girona  en  data  22  de  març  de  2010,  en  la  qual  el 
termini màxim per a l'execució de les actuacions és el 31 de desembre de 2017 i la 
presentació dels justificants de la subvenció és el 31 de juliol de 2018. 
La  junta  de  Govern  Local  en  la  seva  sessió  de  data  10  d'octubre  de  2014  va 
encarregar a l'empresa municipal TRARGISA la contractació de l'assistència tècnica  
per a la redacció del projecte bàsic per a l'adequació i millora de l'eficiència energètica 
de la incineradora de Campdorà, així com la contractació de l'estudi d'optimització dels 
forns. 
Després del corresponent procés de licitació realitzat per la pròpia empresa 
TRARGISA,  aquesta  va  adjudicar l'execució  dels  treballs d'assistència  tècnica per 
a la redacció del projecte bàsic a l'empresa GETINSA-PAYMA per un import total  de 
65.356,94 € (IVA INCLÒS), i els treballs corresponents a l'estudi d'optimització  dels  
forns a  l'empresa  MARTIN  GftlbH  per  un  import  total  de 47.795 € (IVA INCLÒS). 
TRARGISA lliurà formalment el Projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència 
energètica  de  la  planta  de  valorització  energètica  de  residus de Campdorà,  el 
qual inclou l'estudi d'optimització dels seus forns, juntament amb el seu annex 3: 
modificacions prioritàries a l'Ajuntament de Girona  el  15  de setembre de 2015 (RE: 
2015043305). 
Per tot això la Comissió Informativa d'Hisenda i Sostenibilitat, sotmet a la consideració 
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de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 
Primer: Aprovar el projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la  
Planta de Valorització energètica de residus de Campdorà amb un pressupost total de 
vint-i-set milions tres-cents cinquanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (27.355.680  €)  
(IVA  INCLÒS)  i l'annex 3, el qual recull les actuacions prioritàries a executar. 
Segon. Reiterar la sol·licitud a l'Agència de Residus de Catalunya, pel finançament  de 
les actuacions incloses en aquest projecte bàsic per l'import restant de vint  milions  
set-cents vint-i-set mil cinc-cents quaranta-sis euros (20.727.546 €) (IVA INCLÒS), 
atès que la resolució de l'ARC Q0002/2010/03,va atorgar a l'Ajuntament de Girona,  
una subvenció de sis milions sis-cents vint-i- vuit mil cent trenta-quatre euros 
(6.628.134 €) (IVA INCLÒS), per al finançament de les actuacions determinades com 
a prioritàries. 
 
Presenta la proposta el Sr. Ribas, regidor delegat de Sostenibilitat, qui explica, com bé 
saben, l’equip de govern a la passada legislatura va considerar que un element 
primordial era fer l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de la incineradora de 
Campdorà. Això va portar, doncs, que en Junta de Govern de 3 de maig del 2013, 
doncs, s’encarregués a una empresa, l’empresa Trargisa, la confecció d’un estudi. Van 
aparèixer quatre escenaris, si bé que se’ns va apuntar un cinquè escenari el qual 
permetia el desmuntatge de la xemeneia vella i l’adequació de l’actual, alhora que 
permetia convertir i dur a terme un seguit d’obres que permetien convertir la 
incineradora en una planta de valorització energètica. 
En aquest sentit, es va presentar una memòria, que va ser presentada en aquest Ple i 
fou aprovada el 14 de juliol del 2014, de les actuacions a dur a terme, on hi havia un 
seguir d’actuacions prioritàries que pujaven aquests 6.500.000 euros que l’Agència de 
Residus de Catalunya, doncs, ens ha aportat en un planning temporal d’entrega per 
dur a terme el que serien les obres de caràcter extraordinari més importants i urgents 
a fer en la mateixa planta. 
I el que presentem avui és el pla, diguéssim, o el projecte bàsic de totes les actuacions 
que es duran a terme a la incineradora a fi i efecte, doncs, perquè en tinguin 
coneixement. I tal com em vaig comprometre, doncs, cada vegada que es dugui 
alguna actuació, per molt que sigui de quantia inferior, s’informarà aquest Ple perquè 
estiguin tots ben assabentats d’aquelles accions que es van duent a terme a partir 
d’aquest projecte bàsic d’adequació. 
I, evidentment, reiterem quelcom important, i és que l’Agència de Residus compleixi el 
que ens va dir al seu dia i que els 20 milions que resten també ens els aporti, doncs, 
per acabar de complir aquest projecte. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC-CP, qui 
manifesta, la incineradora de Campdorà és una infraestructura molt vella, de més de 
trenta anys de funcionament, que està desfasada tecnològicament i que incompleix la 
normativa europea. 
Considerem, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes, que calen fer actuacions al 
respecte: si es vol mantenir aquesta planta d’incineració, cal actualitzar les 
instal·lacions i fer que compleixin la normativa i l’eficiència energètica per tal que 
segueixi sent una planta de valorització i no sigui un abocador. 
Però la millora de la planta no és la solució, podríem dir que simplement és un pedaç a 
un model de gestió de residus antiquat i obsolet. La incineració no és el sistema de 
gestió que volem per a Girona. La incineració té un impacte ambiental molt negatiu: 
generació de fums que contaminen l’aire, la crema de residus produeix contaminants 
de diversos compostos químics de naturalesa diversa com, per exemple, dioxines, 
micropartícules, cendres i escòries  molt tòxiques, a part de la generació de CO2, que 
contribueix al canvi climàtic. 
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És per això que no votarem a favor del projecte. 
Actualment, a Girona es generen 39.000 tones de residus, de les quals més de la 
meitat, un 55 per cent, són tones que van a incinerar. Instem a l’equip de govern que 
no es conformi només amb l’adequació d’aquesta planta, sinó que com, que no ens 
conformem amb la solució d’incinerar com a única solució, sinó que anem més enllà, 
anem a l’inici del problema i es facin polítiques i campanyes que promoguin el consum 
responsable, la minimització de residus per mitjà de les tres erres –reduir, reutilitzar, 
reciclar– i promoure amb més força la recollida selectiva, la minimització de residus 
per mitjà de la bonificació fiscal de taxes, retorn d’envasos, recollida porta a porta, 
consum responsable, el compostatge. Hi ha moltes alternatives. 
El Partit dels Socialistes de Catalunya considerem que cal reflexionar en el model de 
gestió de residus: és necessària una visió global de la gestió integral dels residus, fer 
un debat públic amb la participació ciutadana i invertir en la prevenció de la generació 
d’aquests. Calen polítiques de prevenció que acompanyin tot això. I per això el nostre 
vot serà l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
exposa, el senyor Ribas ha explicat bé que aquest punt es va tractar el 14 de juliol de 
l’any 2014. I de fet, quan jo repassava el debat que va haver-hi en aquell moment, me 
n’adonava que de fet podria repetir fil per randa el que llavors va dir el regidor del 
nostre grup municipal, el senyor Jordi Navarro, que va fer una exposició llarga, fins i tot 
va fer una operació simbòlica de posar una bossa d’escombraries per demostrar, 
doncs, quin tipus de rebuig estem generant avui en dia a la ciutat. I, clar, ens trobem 
més d’un any després i resulta que podria agafar gairebé la mateixa intervenció. 
I ho dic especialment no només per la proposta que ens porten avui, que és 
exactament, com vostè ha dit, la mateixa que es va portar en aquell moment, sinó 
perquè allò que reclamava el nostre grup municipal, que era precisament un debat 
públic, un debat polític –polític, perquè aquesta és una decisió política, no és una 
decisió tècnica, és una decisió política sobre com hem de tractar els residus a la 
nostra ciutat i a la nostra comarca–, encara no s’ha produït. 
I no s’ha produït perquè no hi ha hagut voluntat política de l’equip de govern perquè es 
produeixi. No hi pot haver-hi altra raó que no sigui aquesta: l’equip de govern no ha 
impulsat un debat com el que comentava ara la senyora Riera al voltant de la política 
de residus que fem com a ciutat. I ens trobem que un any després el tema de la planta 
de Campdorà va continuant, es va tirant endavant, no pas amb un pressupost petit, 
però el tema de fons continua sense tractar-se. 
I, llavors, ens trobem amb una situació que és un pedaç, un pedaç, però un pedaç mal 
posat, a un model antiquat i que ens hauria de portar a reflexionar, senyor Ribas, al 
més aviat possible sobre quin model real volem per a la ciutat. Perquè ara mateix pel 
model que estem apostant per la via dels fets és per un model que ens condemna a 
generar més i més residus i rebuig perquè s’incineri, perquè s’incineri en aquesta 
planta i sigui rendible tenir-la en funcionament. Una planta, per cert, que en el seu 
moment el partit que vostè governa, el Partit de Convergència i Unió, s’havia 
compromès fa anys a mirar de treure. Però ens trobem que ja no, ara la via dels fets 
és que vostès després de cinc anys ja ho donen per fet i de fet plantegen una inversió 
–atenció,– de 27 milions d’euros –27 milions d’euros. Són uns diners que no són pas 
pocs. 
I vaig a l’últim punt per argumentar el nostre no: clar, d’aquests 27 milions d’euros, a 
més resulta que vostès avui ens proposen aprovar una cosa que podria arribar fins i 
tot a semblar contradictòria, que és dir hi destinem 27 milions d’euros dels quals 
garantits, garantits en tenim 6, perquè els altres el que fem és reclamar si us plau a 
l’agència que es comprometi a fer-los efectius. Però, clar, resulta que estem aprovant 
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un projecte de 27 milions d’euros dels quals només tenim una cinquena part del 
pressupost garantit per fer aquest projecte.  
Clar, nosaltres davant d’això i davant del que ja he dit que no hi ha hagut debat polític i 
que el que estem fent és perpetuant allò que es feia fa uns anys, en comptes de 
buscar –i més en uns dies com aquests, que després en parlarem, hi ha el tema del 
canvi climàtic a París, que CIU ha posat sobre la taula–, ens trobem que vostès el que 
fan és xutar la pilota endavant, i a més, sense tenir els recursos per fer-ho. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, el nostre grup 
farà un vot favorable, bàsicament perquè aquesta planta necessita aquesta 
actualització. 
Malgrat això, cal dir que aquesta actualització no deixa de ser la consolidació d’un 
model que nosaltres no compartim, és a dir, és un model, el de la incineració, que amb 
aquesta inversió quedarà consolidat a la nostra ciutat, però, òbviament, no és la fita 
cap a on hauríem de caminar. És a dir, la fita cap a on hauríem de caminar passa per 
allò que ens explicaven a l’escola de petits de les tres erres, del reduir, reciclar i 
reutilitzar.  
I això s’ha de fer, doncs, amb més campanyes, s’ha de fer més campanyes per 
intentar millorar la recollida selectiva, ser agosarats intentant introduir el porta a porta 
en alguns barris, però millorant el model, evidentment, de reducció de residus.  
És un contrasentit que quan visites la planta t’expliquen, el seus responsables tècnics, 
que el forn crema més com més envasos contenen les escombraries. Per tant, allò 
que té més poder calorífic són els mateixos envasos que els ciutadans posen a la 
brossa del dia a dia. És un contrasentit: clar, consolidem un model que no ens és 
satisfactori. Tampoc ho és, evidentment, el dels abocadors i, per tant, això no és una 
solució.  
Però sí que creiem certament que la planta requereix una actualització. No ens fa patir 
que es faci per fases i que, per tant, segons ens han explicat els seus responsables 
tècnics aquesta actualització es pot anar fent en diferents fases. I el que cal és 
millorar. 
De passada també ens sembla que caldria denunciar, perquè ells també ho fan, 
doncs, l’afectació que tindrà el decret energètic sobre la producció energètica que fa la 
mateixa planta: no deixa de ser un contrasentit disposar d’una planta, que, a més a 
més, s’actualitzarà, rebrà aquesta inversió, i que l’energia elèctrica que es produeixi 
haurà de pagar aquest decret. 
A pesar de tot això, evidentment, creiem que cal aquesta inversió per posar-la al dia 
perquè no pot seguir de la manera que està. I per tant, hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, només per aclarir diversos conceptes, és a dir, no és 
que portem el mateix, senyor Salellas, una cosa que es va portar va ser la memòria; 
avui es porta el bàsic. Per tant, no intentem confondre el que es va portar en el seu 
moment i el que es porta ara. 
Però dit això, comparteixo íntegrament, també ens sorprèn el Partit Socialista que va 
votar a favor en el Ple anterior a la memòria i ara s’absté, suposo que també poden 
anar evolucionant i poden anar canviant, i aproximant-se una mica al que deia vostè, 
senyor Salellas, del Grup de Convergència. Evidentment, nosaltres el que voldríem és 
que el sistema i que aquesta planta no fos necessària, però, evidentment, com vostè 
sap –i n’hem parlat més d’un cop i per això estan convocats tots els portaveus el dia 
28 a una reunió per plantejar-los l’estudi del porta a porta a Campdorà i Sant Daniel–, 
el que vol fer aquest equip de govern és fer passos realment importants per a la 
millora del principi del problema, que és que hem de començar a reciclar i reciclar bé. I 
mentre no ho fem bé i necessitem esforços en formació, informació i fins i tot, i com 
vostès saben, darrerament en sanció en el Barri Vell –en sanció al Barri Vell–, doncs, 
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començar una dinàmica on la gent entengui que les tres erres s’han de complir i tots hi 
hem de participar, no només els que estem al Govern o els que estem a l’oposició; jo 
crec que és feina de tots.  
Si ens creiem realment el que està succeint –i, evidentment, avui hi ha una moció que 
parla d’aquest tema–, i li puc dir que jo hi crec plenament, és a dir, els mapes climàtics 
a Girona estan dient que augmentarem un 1,2 aquí a la ciutat de Girona. Per tant, 
estem parlant d’una situació realment greu i que convé posar-hi realment tots els 
esforços necessaris. Però els esforços necessaris intentarem posar-los des d’aquí, 
des de l’equip de govern, com vostès «apretant» des de l’oposició.  
Però, evidentment, el que no podem obviar és el que deia el senyor Terés fa un 
moment: la realitat que tenim és una, que és que hi ha una incineradora i, a més, que 
no funciona realment com una planta de revaloritzar, que és el problema que tenim. 
Per què? Perquè el que hi arriba, hi arriba malament. 
Per tant, hi ha una feina prèvia molt important que hem d’anar fent entre tots. I aquí el 
que li demanaria és la participació i la col·laboració de tots. Quan es fa una campanya, 
l’equip de govern, en el tema de la mitigació i en el tema de la racionalització, que es 
va fer i es va convidar molta gent a la deixalleria, jo recordo que estava sol. Quan 
durant la setmana es fan diferents actes, sí que és cert que alguns hi van participar i 
van anar al mercat i van participar alguns en el mercat. Seriosament, no li ho dic amb 
to crític, dic que entre tots hem d’intentar sumar. Perquè vostès van fer un acte públic, 
me’n recordo, amb un contenidor que van buidar i van intentar analitzar el malament 
que es feia el tema del reciclatge. Fem-ho conjuntament.  
Jo l’únic que els estic dient i la proposta que els faig és que mà estesa per entre tots 
treballar cap a un mateix sentit. Perquè crec que ara ja no valen polítiques 
demagògiques; ara valen fets. Perquè la realitat és tan greu que convé posar-nos les 
piles tots plegats. 
Però el que no podem és admetre una incineradora que no compleix la legalitat i que 
estem infringint. No podem admetre una incineradora sense els mesuradors de la 
xemeneia que no regulin el mercuri, que fins ara no hi eren de forma continuada. 
Doncs, ara hi seran. Per tant, estem pal·liant efectes importants d’un passat o d’una 
política que ara ja està passada. Però què hem de mirar, cap a un altre costat i 
admetre aquesta realitat? No, hem de fer la inversió necessària i urgent d’aquests 6 
milions per ajudar en aquest tema: per arreglar la fossa de la mateixa incineradora, 
perquè la xemeneia, com deia, reguli i controli totes les emissions que s’estan 
emetent, i no generar i especular avui que si partícules o no partícules.  
Parlem del que hi ha realment, analitzem-ho, tenim un informe, que pot estar al seu 
abast i els el puc proporcionar setmana per setmana.  
Però deixar anar frases així contundents a l’aire, home, és una mica agosarat i perillós, 
més que res perquè hi ha gent que viu al voltant d’aquesta incineradora. I crear la 
política de la por també és perillós. 
A partir d’aquí, jo el que vull dir és que siguem tots coherents, és a dir, treballem en 
conjunt. Comprenc i sabia que faria el mateix discurs que el senyor Navarro, perquè 
tenia molt clar que aniria en aquest sentit, però ja els ho torno a dir: mà estesa, 
treballem en comú i aconseguim-ho.  
Però entenem que salvar la problemàtica legal que tenim amb aquesta incineradora i 
salvar aquesta situació és una qüestió d’urgència. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, només una petita pinzellada amb relació a això: si 
avui estem plantejant un projecte que tendeix, u, a anar desconstruint la incineradora, 
que algun dia ha de deixar de ser allà, és perquè en el seu moment varem descartar –i 
va ser aquest Govern– el projecte que se’ns havia portat a Ple de l’anterior Govern –
liderat en aquest cas per Iniciativa per Catalunya i els vots favorables de dos dels 
grups que avui han expressat la seva oposició al model– de fer una macroplanta allà. 



 

22 
 

Diguem-ho clar: si no s’hagués aturat això, avui estaríem no sé si a mitja construcció o 
empantanegat un projecte de més de 140 o 150 milions d’euros que preveia per a 
Campdorà una gran planta de tractament, d’incineració i de valorització de residus. 
Per tant, és veritat que no és el model, hi estem d’acord, però en l’anar cap al model  
hem de tenir un debat comarcal per identificar quin és el lloc, quin és el sistema, la 
gestió –i està clar que no és Campdorà el lloc, això ho tenim claríssim– per poder 
arribar a aquest horitzó de gestió dels residus que a més a més generin, diguem-ne, 
energia neta. Que, de fet, ho és. Pensi que l’energia que genera la incineradora va a 
alimentar la depuradora; l’energia elèctrica que genera la incineradora de fet permet 
que la depuradora tingui un estalvi, diguéssim, en consum d’energia que podria tenir 
altres orígens.  
I que els controls dels filtres, és veritat que alguns no estaven homologats, però és 
veritat que els controls dels filtres són eficaços, i molt eficaços, per cert, i que han anat 
reduint no diré a la mínima expressió, perquè ja hem vist què passa amb els motors 
dièsel, que sempre ens porten sorpreses, és veritat, però han anat reduint a la mínima 
expressió aquelles substàncies que potser fa uns anys enrere ens podien preocupar 
molt. Jo crec que en aquest sentit s’ha d’agrair la gestió que es fa des de la planta. 
I aquesta millora finalment va també encaminada que l’impacte en la factura dels 
gironins del cànon d’incineració no sigui allò elevat que s’anuncia que serà si no 
arribes a certa valorització. És així de clar. 
Per tant, a més capacitat d’incineració i de generació de kilowatts t’apliquen un cànon 
que et permet situar a la facturació que tens ara, i per tant, no ho has de traslladar als 
ciutadans i pots continuar garantint que no hi haurà un augment de les taxes 
d’escombraries. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per disset vots 
a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES, C’s i PPC i vuit vots en contra dels 
grups municipals de la CUP-Crida per Girona i el PSC-CP. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA     
 
8. Aprovar inicialment el Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia Municipal. 
 
El Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia Municipal de Girona té per objecte   
regular el procés d'atorgament de distincions que pot concedir l'Ajuntament de  Girona 
amb la finalitat de premiar els membres del Cos de la Policia Municipal,   així com 
altres forces i cossos de seguretat i aquelles persones, empreses i institucions 
públiques o privades que siguin mereixedores d'aquest  reconeixement,  a  través  de  
la proposta que, en el seu cas, formuli la Comissió de Guardons de la pròpia Policia 
Municipal. 
La proposta de Reglament s'ha redactat en base a la potestat d'autoorganització de  
les entitats locals i, molt  especialment, del previst a l'article 45.1 de la Llei 16/1991, de 
10 de juliol, de les policies locals, on s'estableix la possibilitat d'atorgar distincions i  
recompenses a través de l'elaboració d'un reglament específic que reguli aquest 
atorgament. 
En fonament amb el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, i 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny ple qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Vist l'informe emès per l'Assessoria jurídica de Règim Interior amb data 1 de desembre 
de 2015, incorporat a l'expedient. 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia Municipal, 
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de conformitat amb el document adjunt. 
Segon. Sotmetre a informació pública l'acord i el text del Reglament pel termini mínim 
de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia de la publicació de l’anunci al BOP. 
Tercer. Concedir audiència als representants de la Comissió Tècnica de la Policia   
Municipal a l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la 
notificació d'aquest acord i la tramesa d’una còpia del text íntegre del Reglament. El 
termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de 
recepció de la notificació. 
Quart. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es publicarà. 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalà, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, 
qui manifesta, efectivament, el reglament té per objecte regular el procés d’atorgament 
de distincions que pot concedir l’Ajuntament de Girona amb la finalitat de premiar els 
membres del Cos de la Policia Municipal, així com altres forces i cossos de seguretat i 
aquelles persones, empreses i institucions públiques o privades que siguin 
mereixedores d’aquest reconeixement, a través de la proposta que en el seu cas 
formuli la Comissió de Guardons de la mateixa Policia Municipal. 
Vist l’informe emès per l’Assessoria Jurídica del Règim d’Interior, amb data 1 de 
desembre, i que ha estat consensuat amb els representants dels treballadors, fem la 
proposta que anteriorment ha anunciat el secretari. 
 
Obert debat, intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC, qui manifesta, 
els diferents grups municipals varem ser informats durant la passada Comissió 
Informativa de Seguretat, Mobilitat i Via Pública que el Govern municipal té previst 
aprovar inicialment en ple el Reglament de guardons i mèrits de la Policia Municipal. 
Durant aquests últims anys s’ha establert un protocol no escrit per al lliurament i 
reconeixement dels anomenats guardons. El reglament és una comanda o una 
reivindicació dels sindicats, ara com ara, consensuat amb tots. 
El nostre grup municipal està a favor de les feines de normalització, ordenació i 
reglamentació de totes aquelles pràctiques constituïdes com a actes habituals i 
reconeguts dins de la disciplina de la Policia Municipal. 
Primerament, varem ser informats que el reglament comptava amb el consens de tots 
els sindicats involucrats. Dies després, varem contactar amb el delegat d’UGT per 
preguntar per l’estat de les negociacions i el seu grau de satisfacció; per sorpresa 
nostra ens van informar que no havien estat consultats i que els hauria agradat haver 
participat activament en aquesta presa de decisions. També ens van informar que ells 
veuen amb bons ulls que es redacti una reglamentació sobre els reconeixements. 
El nostre grup municipal hi votarà a favor, malgrat que ens hauria agradat que la 
proposta comptés amb el consens ampli de tots els sindicats de la Policia Municipal. 
Per tant, subratllem que cal ser més curosos amb els processos de decisió i realment 
mantenir informats tots els agents implicats. Tot i això, com els deia, hi votarem 
positivament. 
 
Intervé el Sr. Granados, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, nosaltres hi votarem en contra perquè, primer, no estem en contra de la 
bona tasca que fan les dones i els homes del Cos de la Policia Municipal de Girona, 
sinó que creiem que aquests mèrits creiem que és d’un caire tipus militar i nosaltres 
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pensem que això hauria de basar-se més en el tema de mèrits per englobar tots els 
treballadors de la casa, no bàsicament el Cos de la Policia Municipal. 
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui manifesta, un aclariment al que acaba de comentar el senyor 
Martí referent. Referent al consens que s’havia obtingut: és que això es va parlar a la 
comissió tècnica i a la comissió tècnica ens varen dir que hi estaven d’acord i que ho 
havien parlat entre ells. De fet, aquí hem posat sobre paper –com molt bé vostè ha dit– 
el que habitualment s’estava fent. D’aquesta manera evitem una arbitrarietat. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per vint-i-un 
vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC-MES, PSC-CP, C’s i PPC i quatre vots 
en contra de la CUP-Crida per Girona. 
 
9. Justificació de l'assumpció per part de l'Ajuntament del servei 
d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de Girona 
 
L'Ajuntament de Girona presta el servei d'estacionament regulat amb limitació horària 
mitjançant 1044 places de caràcter general i 662 places de residents. 
Per acord de Ple de data 8 d'abril de 2013 es va iniciar l'expedient de contractació 
administrativa de la gestió d'aquest servei i convocar  licitació  i tramitar l'expedient de 
contractació ordinària mitjançant procediment obert. 
Les empreses que es van presentar a la licitació van ser Setex Aparki SA, Saba 
Aparcaminetos SA, Giropark SAU i UTE SIFU-EYSA, que van obtenir les puntuacions  
totals: Saba Aparcamientos SA  57,80  punts,  Giropark  SAU  52,15 punts, Setex 
Aparki SA 83,54 punts, i UTE Eysa-Sifu 52,27 punts. 
L'estudi econòmic de l'oferta de l'empres Setex Aparki preveia l'amortització de la 
inversió inicial durant 4 anys, és a dir inclosos els dos anys de possibles pròrrogues, 
tot i que la clàusula VIII del plec administratiu regulador del contracte establia que les  
inversions efectuades s'haurien d'amortitzar durant els dos primers anys de la 
concessió. És per aquest motiu que es va requerir a l'empresa Setex Aparki SA un 
aclariment d'aquest punt, així com la presentació d'un estudi que acredités la viabilitat 
de la seva oferta. 
En data 18 de setembre de 2013 l'empresa Setex Aparki SA va presentar un escrit on  
literalment diu: "Que en relación a la oferta presentada por mi representada al  
concurso convocado por ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de la "Gestión 
del servicio de estacionamiento con limitación horaria en diversas calles de Girona" 
Expedient. 2013004214, por medio del presente escrito venimos a participarles que, si 
transcurridos los dos años iniciales del contrato éste no se  prorrogase, mi 
representada no exigiría del Ayuntamiento, contraprestación alguna en concepto de 
amortizaciones de las inversiones pendientes establecidas en nuestra oferta". 
La Mesa de contractació va proposar al ple de la corporació l'adjudicació del servei a 
Setex Aparki SA. En data 14 d'octubre de 2013, el Ple de l'Ajuntament de  Girona  va 
adjudicar el servei d'estacionament regulat a l'empresa Setex Aparki SA, amb CIF 
A8958247. 
En data 6 de novembre de 2013 es va signar el contracte del servei d'estacionament 
regulat, amb un termini de durada de dos anys, prorrogable per dues anualitats més 
per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa. 
El contracte finalitza el 31 de desembre de 2015. El pacte tercer d'aquest contracte 
estableix literalment: "En el supòsit de pròrroga de la concessió, el preu del contracte  
en el període de pròrroga s'ajustarà a equilibri econòmic de la concessió, tenint en 
compte, que d'acord amb l'estudi econòmic, l'amortització de la inversió es realitzarà 
durant els dos primers anys, per tant, en cas de pròrroga caldrà ajustar el preu del 
contracte tenint en compte la manca d'inversió per part de la concessionària.  
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Tanmateix, i en el supòsit en que,  transcorreguts 2 anys inicials del contracte, aquest 
no es prorrogués, SETEX-APARKI, S.A. no exigirà a l'Ajuntament, cap   
contraprestació en concepte d'amortitzacions de les inversions pendents establertes a 
la seva oferta". 
Vista la proximitat de la data de venciment del contracte, des del mes de setembre de 
l'any 2015 l'Ajuntament ha informat a l'empresa de les condicions econòmiques de la 
pròrroga. Vist que l'empresa de forma informal inicialment va manifestar la seva  
voluntat de no prorrogar, mitjançant escrit amb número de registre de sortida   
2015057991 i data 28 d'octubre de 2015 es va demanar a l'empresa Setex Aparki SA 
que comuniqués formalment la seva voluntat respecte a la possibilitat de pròrroga. 
 
Mitjançant escrit rebut en data 10 de novembre de 2015 i número de registre d'entrada 
2015052928 l'empresa Setex Aparki SA va comunicar a l'Ajuntament la seva voluntat 
de prorrogar el contracte per un període de dos anys, però va fer constar la seva no 
conformitat amb el termini d'amortització, concretament diu: 
"Confirmamos nuestra aceptación a la prórroga de duración del contrato por dos años 
desde el próximo 1 de enero de 2016, en las condiciones propuestas por el 
Ayuntamiento en su requerimiento si bien, les participamos, que la nueva retribución al 
concesionario para el período de prórroga supondrá una notable reducción del coste 
del servicio que, de acuerdo al estudio de viabilidad económica que, a su 
requerimiento les remitimos con fecha 11 de septiembre de 2013, hará imposible la 
amortización de las inversiones efectuadas a la finalización del contrato, no implicando 
esta aceptación de  prórroga, nuestra conformidad con el plazo de amortización del 
inmovilizado a dos años, sino a cuatro, como ya indicábamos en el citado estudio de 
viabilidad que conformaba nuestra oferta". 
L'escrit de 10 de novembre de 2015 de l'empresa Setex Aparki SA manifesta el 
desacord amb les condicions de pròrroga establertes en el contracte respecte al 
termini d'amortització de la inversió inicial del servei. 
El representant de l'empresa de Setex Aparki SA en una reunió de 25 de novembre  
de 2015 amb l'Ajuntament de Girona va manifestar que en cas de pròrroga  l'empresa  
podria plantejar-se reclamar l'amortització de la inversió del servei prevista en el seu  
estudi econòmic de la licitació per  als dos anys de pròrroga que és de 552.946,05€. 
El 27 de novembre de 2015, l'àrea de Mobilitat va emetre un informe proposant que no 
es prorrogués el contracte atès que el Pla de Mobilitat Urbana de Girona i els  estudis 
posteriors que el desenvolupen, defineixen un Pla d'aparcaments i actuacions  que 
inclouen diverses modificacions en el nombre i ubicació dels estacionaments  regulats, 
els horaris, els beneficiaris i les tarifes, canvis que impliquen modificacions 
contractuals essencials. 
Vist l'informe emès pels tècnics municipals de l'àrea de Mobilitat de data 30 de 
novembre de 2015, en el qual es posa de manifest les noves zones d'estacionament   
regulat previstes a estudiar i implantar a curt termini a conseqüència del  
desplegament  del Pla de Mobilitat Urbana i necessitats de millora detectades durant la 
prestació del servei i sol·licitades per associacions de veïns i altres entitats, així com 
que la gestió directa amb mitjans personals i materials adscrits a la pròpia organització 
municipal s'ajusta a les necessitats de flexibilitat que requereix la  gestió dels 
estacionaments  regulats de la ciutat de Girona i permet un millor control de gestió i 
econòmic del servei que implica una millora de la qualitat del servei al ciutadà, 
Atès que l'esmentat informe de 30 de novembre posa de manifest que la gestió directa 
suposa un estalvi econòmic derivat de l'estalvi del lloguer d'oficines, de les  
assegurances, del benefici industrial i de l'IVA de les factures  emeses  per l'empresa  
prestadora del servei, valorat per a l'any 2016  aproximadament en 204.977 €/any en 
les mateixes condicions de servei que les actuals, import que representa una  reducció 
del 27 % del cost  del  servei  realitzat  amb  gestió indirecta, 
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Vistes les diferents actuacions i interpretacions realitzades per l'empresa Setex Aparki  
SA  ressenyades  anteriorment  que  poden  comportar  en  cas  de  pròrroga del 
contracte la reclamació de 552.946,05€, i d'acord amb el decret d'Alcaldia de data 2 de 
desembre de 2015 que acorda no prorrogar el contracte de la gestió del servei 
d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona, 
Atès que els treballadors adscrits al servei són 17, dels quals 16 disposen d'una 
discapacitat i que el Conveni col·lectiu d'aparcaments, estacionaments regulats de 
superfície, garatges, servei de rentat i greixatge de vehicles de Catalunya pel qual es 
regeixen els treballadors del servei, estableix a l'article 13 la subrogació a final  d'una 
contracta de tots els treballadors i treballadores amb contracte indefinit així com tots 
aquells i aquelles que, depenent del concessionari sortint, portin prestant els seus 
serveis en les dependències de l'empresa o institució que contracta, un mínim de sis 
mesos anteriors a la data de finalització del contracte amb l'empresa sortint, 
Per tot el que s'ha expressat anteriorment, 
D'acord amb els articles 188.5, 190 i 191 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
1. Assumir, per raons d'urgència, la gestió del servei públic local d'estacionament amb  
limitació  horària  a  diversos  carrers  de  Girona  i  subrogar  el  personal  que 
actualment  presta el servei, des del dia 1 de gener de 2016. 
2. Assumir el compromís corporatiu que per a la gestió del servei públic de les noves 
zones d'estacionament regulat que s'implantin fruit del desplegament del Pla de 
Mobilitat urbana siguin gestionades per empreses del tercer sector. 
3. Els majors ingressos derivats pel canvi de gestió directe del servei es destinaran al 
Pla de Mobilitat, el Pla d'accessibilitat i si s'escau, a subvencions a projectes del tercer 
sector. 
4. Per raó de l'especial singularitat d'aquest servei la substitució  del personal haurà  
d'esser així mateix amb  persones  que  acreditin estar en disposició del corresponent 
certificat de discapacitat. 
 
Presenta la proposta la Sra. Martínez, qui exposa, per donar-nos l’oportunitat de donar 
la nostra opinió sobre aquest punt de l’ordre del dia.  
 
Prenc la paraula en representació de les següents entitats membres del tercer sector 
d’iniciativa social sense ànim de lucre de Girona, són: Salesians Sant Jordi, Associació 
Vincle, EI BROT, Oscobe, Ecosol, Càritas, Fundació Plataforma Educativa, Fundació 
SER.GI, Fundació Ramon Noguera, Fundació Tresc, Fundació Mifas, Fundació Els 
Joncs, Fundació Onyar - La Selva, Fundació Astrid 21 i Fundació Drissa. 
La decisió del Govern de la ciutat de municipalitzar la gestió de les zones blaves i 
verdes de Girona ha incrementat la preocupació del sector d’iniciativa social sense 
ànim de lucre de Girona. Aquesta preocupació ja havia sorgit, s’havia originat quan es 
va convocar un concurs per gestionar aquest servei sense cap clàusula social i on 
«primava» només el criteri economicista. 
Aquesta segona decisió el que fa és incrementar encara més la preocupació del 
sector. Creiem que és una decisió reactiva, que només té en compte la urgència. Un 
cop més, quan es tracta del sector social, les decisions es prenen des de la urgència i 
no des de la importància. Segurament això es deu al fet que no hi ha un pla o un marc 
pactat amb els agents que des del territori treballen i coneixen l’àmbit social. 
La municipalització o la recuperació de la gestió ens preocupa pels següents motius: 
primer, entenem que és un precedent que pot posar en perill molts dels serveis 
d’atenció a les persones que porta a terme el sector i sobretot molts de llocs de feina, 
molts d’ells ocupats per persones amb especials dificultats i risc d’exclusió social, però 
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també pels equips de professionals que els donen suport, ja que en aquest cas la 
municipalització no suposa cap subrogació. 
Aquest no serà el cas en aquest punt de l’ordre del dia, en aquest cas, ja que les 
persones que ara treballen al servei, setze amb discapacitat, seran subrogades.  
Ara bé, els que treballem amb la discapacitat sabem que un dels problemes més 
importants d’aquestes persones no és tant trobar feina com mantenir-la. El que ens 
preguntem és: qui els farà el suport? Disposaran d’aquells professionals que ajuden a 
mantenir aquests llocs de feina? Si hi ha, per exemple, un problema d’habitatge, 
l’Ajuntament també els donarà el recolzament que els cal? I en el futur, si cal substituir 
algun d’aquests treballadors, és lògic pensar que es faci a través del concurs 
d’oposició o bé el concurs de mèrits, i quines condiciones es requeriran? El graduat 
escolar? Ja els avancem que n’hi ha molts que no el tenen. Hauran de competir amb 
enginyers per un lloc de controlador de zona blava, com ha passat darrerament a 
Tarragona? El més segur és que ni tan sols tinguin l’opció de presentar-se, ja que 
l’experiència ens diu que habitualment en les ofertes públiques de llocs de feina se sol 
limitar per baix, mai per dalt. 
El segon motiu pel qual hem demanat aquesta intervenció és que entenem que 
aquesta decisió pot ser interpretada com un menysteniment a un sector que és un dels 
eixos vertebradors de la cohesió social del territori i que ha fet una gran tasca de 
contenció en moments molt complexos provocats per una crisi que de ben segur no ha 
estat generada per aquest sector, tot i que n’ha pagat, i molt, les conseqüències. 
Recordem que aquestes entitats, que són entitats sense ànim de lucre, estan 
obligades per llei, si tenen beneficis –això si els tenen–, a reinvertir-los com a mínim 
en un 70 per cent en el projecte social que desenvolupen. Això ha ajudat a superar les 
grans dificultats que la crisi ha provocat i les retallades injustes que la mateixa 
Administració ha aplicat i que ha afectat molt les persones amb menys recursos. 
Això ha permès també poder desenvolupar serveis d’atenció a les persones molt més 
enllà del que diu la cartera de serveis socials i contribuir a la cohesió social del país. 
Són serveis que donen resposta a drets socials de les persones i, per tant, cal vetllar-
los per preservar-ne la qualitat, l’accessibilitat i la continuïtat en el temps. 
El tercer argument, el tercer punt pel qual nosaltres estem preocupats, tenim aquesta 
preocupació és que entenem que és un argument feble i incoherent des del nostre 
punt de vista que un dels motius per justificar aquesta decisió sigui que això suposa un 
estalvi d’IVA. Feble. Perquè les entitats sense ànim de lucre que l’apliquem ho fem 
perquè ho mana la llei, si poguéssim tampoc l’aplicaríem, i també seria un estalvi. Un 
estalvi que, a més a més, com he dit abans, estaríem obligats a aplicar-lo en un 70 per 
cent o bé en un 100 per cent als serveis que fem a les persones. 
Ara hi haurà un estalvi, si se’ns pot dir així, però quina partida s’incorporarà? 
S’aplicarà a millorar els serveis socials? 
Però, a més, també entenem que és incoherent que això ho digui una administració 
pública quan la justificació habitual sobre el pagament dels impostos és que la seva 
recaptació ajuda a finançar importants serveis, com, per exemple, l’ensenyament, la 
sanitat, els socials. 
Posats a fer i posats a estalviar, per què no es contempla la municipalització de tots 
els serveis d’atenció a les persones que realitzen les entitats sense ànim de lucre de 
Girona? Recordem de nou que quan parlem de serveis d’atenció a les persones ens 
referim a drets socials que hauria de desenvolupar la mateixa Administració. Així, 
doncs, faríem un estalvi, asseguraríem el desenvolupament d’aquests serveis i 
tindríem assegurats els llocs de feina d’aquestes persones amb especials dificultats i 
també dels seus equips professionals. 
Estem en un moment de canvi, amb grans incerteses, però també amb grans 
oportunitats per millorar. El passat no tornarà, del futur no en sabem res, però el nostre 
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dia a dia, el nostre present ens diu que no hi haurà creixement si aquest no és inclusiu, 
i que cal donar respostes a les necessitats conseqüència de la crisi. 
Per fer-ho el que proposem és buscar un equilibri entre el sector de la iniciativa social 
sense ànim de lucre i les administracions públiques i aprendre dels errors passats, 
com, per exemple, apostar pel criteri economicista en els concursos públics, que, com 
s’ha vist, a la pràctica no suposen tant estalvi econòmic, o la no-aplicació de clàusules 
socials en tots els concursos públics. 
Hem i podem ser complementaris, i cal saber buscar plegats respostes a les 
necessitats socials, com, per exemple, se m’acut el fet de crear un suport de servei a 
les persones en situació de risc que contracti directament l’Ajuntament. 
La municipalització pot ser una via, però nosaltres estem segurs que n’hi ha d’altres; 
només cal tenir les ganes i el valor per plantejar-les, i un cop dissenyades, aplicar-les, 
malgrat suposin sortir de la nostra zona de confort, la dels polítics i la dels tècnics, o 
bé també suposin canvis normatius. 
 
Obert debat, intervé el Sr. Alcalà, qui exposa, regidor delegat de l’Àrea de Seguretat, 
Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona presta el servei d’estacionament 
regulat amb limitació d’horari mitjançant 1.044 places de caràcter general i 662 places 
de residents. 
En data 6 de novembre de 2013 es va signar el contracte de serveis d’estacionament 
regulat amb un termini de durada de dos anys prorrogable per dues anualitats més. El 
contracte finalitza el 31 de desembre del 2015. 
El pacte tercer d’aquest contracte estableix que l’amortització de la inversió es 
realitzarà durant els dos primers anys. 
Vista la proximitat de la data de venciment del contracte, des del mes de setembre del 
2015, l’Ajuntament ha informat l’empresa de les condicions econòmiques de la 
pròrroga. Vist que l’empresa de forma informal inicialment va manifestar la seva 
voluntat de no prorrogar, en data 28 d’octubre, es va demanar a l’empresa Setex 
Aparki que comuniqués formalment la seva voluntat respecte a la possibilitat de 
pròrroga. En data 10 de novembre de 2015, l’empresa Setex Aparki va comunicar a 
l’Ajuntament la seva voluntat de prorrogar el contracte per un període de dos anys, 
però va fer constar la seva no-conformitat amb el termini d’amortització. 
Vist l’informe emès pels tècnics municipals de l’Àrea de Mobilitat i vistes les diferents 
actuacions i interpretacions realitzades per l’empresa Setex Aparki, que poden 
comportar en el cas de pròrroga del contracte reclamació de 552.946 euros, es 
proposa l’acord que ha llegit el secretari. Al qual també voldria afegir, en el punt 3 –
també ha estat un acord debatut amb la CUP–, el comprimís de crear línies de 
subvencions.  
Amb això, amb aquests punts que hem afegit, tant el 3 com el 4, crec que hi ha un 
compromís molt clar amb el tercer sector. No ens oblidem del tercer sector i pensem 
que és important, i que ho hem tingut en compte dintre de les propostes d’acord que 
presentem. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, en primer lloc, 
vull agrair la intervenció de la senyora Núria Martínez en nom i representació de totes 
les entitats que ella mateixa ha citat. 
Jo podria subscriure gairebé al cent per cent la intervenció que ha fet la senyora 
Martínez i podria donar per bona la meva intervenció avui en aquest Ple, sobretot en 
dos aspectes molt clars –i ja li ho he traslladat al senyor Alcalà quan he parlat amb ell 
al llarg del dia d’avui–, i és que la precipitació i les presses no són mai bones 
conselleres. I portar a terme un canvi en el sistema de gestió d’un tema tan important 
com són les zones blaves i verdes de la ciutat amb aquesta precipitació, crec 
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sincerament que pot fins i tot ser en un moment donat –i no s’ho prengui malament, 
senyor alcalde, que ja li veig la cara– irresponsable. 
Per què? Perquè, home, jo he llegit atentament tota la informació que se’ns ha donat, 
tot l’expedient, i sí que és veritat que el 31 de desembre s’acabava i que hi havia la 
possibilitat de pròrroga i que els primers escrits de si primer «volem la pròrroga, 
després no la volem» són molt ajustats en el temps. Però crec que haurien d’haver 
previst des de l’equip de govern que a 31 de desembre de 2015 era el 31 de desembre 
del 2015 i, per tant, haver plantejat ja sobre la taula totes les possibilitats que s’obririen 
i que caldria prendre la decisió si en un moment donat es decidia no prorrogar dos 
anys més a aquesta empresa la concessió que se li havia donat. 
Jo així ho he traslladat. No crec que avui sigui una crítica si s’ha de municipalitzar o no 
s’ha de municipalitzar; jo tinc la meva opinió sobre aquest tema i sóc partidària que no 
es pot fer, com deia, de manera precipitada i sense valorar altres sistemes. El que és 
evident és que aquesta urgència ens fa tenir un tema sobre la taula que estic 
convençuda que tots els aquí presents i també les empreses del tercer sector 
haguéssim agraït tenir més temps per parlar-ne. 
Jo he demanat que en el punt número 1, que és el «mal», entre cometes, de tot el que 
avui es discuteix –i és que ja es dóna per fet i suposat que municipalitzem aquest 
servei–, s’ampliés dient que tindríem en compte altres sistemes, que com a mínim els 
valorarien. No se m’ha acceptat. Crec que aquesta era una manera de traslladar 
tranquil·litat a tots els gironins i a totes les gironines en general, però sobretot a les 
empreses del tercer sector. Perquè tal com ho han redactat, ara el senyor Alcalà ja ho 
ha dit al final, és el que han pactat amb la CUP. Escolti, i jo els ho respecto, no tinc res 
a dir-li, deu més quatre fan catorze, i per tant, tenen la majoria per tirar-ho endavant, 
però crec que és un tema prou important per haver buscat complicitat amb la resta de 
les forces polítiques i d’haver acceptat també el nostre punt de vista. 
Jo avui no tinc prou dades per dir si és millor la municipalització, un sistema mixt o 
seguir amb el sistema que teníem fins ara traient un altre concurs, perquè no ho hem 
valorat. El que sí que ens hagués agradat és que es fes aquesta valoració, que 
poséssim tots els elements sobre la taula i que entre tots, no només la part política, 
sinó la part política juntament amb la part del sector, n’haguéssim parlat i haguéssim 
pres una decisió i una conclusió a què haguéssim arribat tots junts. 
Em preocupa també, bé, les declaracions públiques que ha fet l’empresa a qui no li 
prorroguem la concessió. Hi ha en algun moment d’alguna declaració pública que fa 
que fins i tot els acusa de no dir la veritat. I dir que en el tema de l’IVA, jo desconec 
com funciona el tema de l’IVA en aquests casos i, per tant, no dic ni que diguin la 
veritat ells ni que no diguin la veritat vostès, però ells diuen fins i tot que amb això de 
l’IVA estan donant un argument que cau pel seu propi pes. Per tant, a mi també 
m’agradaria que això s’expliqués, no perquè doni credibilitat a l’empresa, ho torno a 
dir, però sí que quan es diuen coses contradictòries és important no crear confusió i 
que s’expliquin les coses, doncs, clarament.    
Ara al final el senyor Alcalà parlava que han afegit això de les subvencions. Jo 
sincerament li he dir al grup de la CUP: vostès parlen amb el tercer sector, no volen 
subvencions, volen projectes viables i ferms. No volen. Quan varem caure en l’error i 
quan es va crear tot l’error i tot el problema que ha acabat derivant que és la pèrdua 
per part d’una de les empreses del tercer sector més importants a Girona, que és 
Mifas, de les zones blaves i verdes de la ciutat, se’ls va donar una subvenció perquè 
no es quedessin. I ells mateixos la van acceptar, però no és el que volien.  
Per tant, no trobo que sigui una solució per acceptar tal com s’estan fent les coses la 
solució de dir que se’ls donarà una subvenció. 
Però amb relació a, i la senyora Martínez també ho ha dit, sí que han ficat aquest punt 
4, que diu que la substitució haurà de ser amb persones, bé, subroguen el personal, 
només faltaria que amb això tampoc haguessin entrat. Ho han posat. I en el punt 4 
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diuen que les persones que hagin de substituir el personal que està treballant seran 
persones que hagin d’acreditar que tenen certificat de persones amb discapacitat. La 
meva pregunta és: ho faran vostès directament? Tindrem en compte les empreses del 
tercer sector? Parlarem amb ells, ells que estan cada dia amb aquesta realitat a la 
ciutat de Girona?  
Sincerament, jo els agrairia que deixessin aquest tema sobre la taula –que deixessin 
aquest tema sobre la taula–, que en parléssim o que com a mínim acceptessin que 
serà una cosa transitòria, el que vostès es quedin aquest servei a la ciutat, transitòria 
fins que ens puguem posar d’acord, puguem valorar més àmpliament què és el que 
necessitem, què és el que cal i quin és el millor model per a la ciutat, per al servei i 
també per tenir en compte el que crec que hem de tenir en compte en tot moment i 
que no podem oblidar, que són les empreses del tercer sector.  
Si no és així, si no s’accepta deixar sobre la taula si més no tot el que es dóna per fet i 
parlar només que ho adquirirem de manera transitòria fins que puguem trobar quin és 
el millor model, el meu grup no donarà suport a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui explica, en primer lloc, 
també agrair la intervenció de la senyora Núria Martínez en representació de les 
entitats del tercer sector. 
Jo voldria començar dient com comença el que avui veiem en aquest plenari, que és la 
municipalització de les zones blaves. Vull dir, tot això comença amb una trobada 
indiscreta o casual al carrer amb el senyor Alcalà on ens hi fa referència: «Quan 
comenceu a sentir parlar d’això que no us estranyi»  
Nosaltres sí que hem pogut tenir converses amb el tercer sector. Nosaltres teníem una 
visió molt concreta del tema i avui al migdia, a les dotze i mitja del migdia –senyor 
Alcalà, em pot desmentir,– ens hem trobat i jo li he demanat que ho deixés sobre la 
taula fins al proper Ple, si més no per tenir una carència de ple i que pogués incloure’s 
com a punt de l’ordre del dia en el Ple de pressupostos del proper dilluns. 
M’ha dit que era molt simple afegir una demanda que des del meu grup, vostè ha fet 
referència al Grup de la CUP, però jo des del primer dia li vaig fer referència –i vostè 
ho deu recordar perfectament– que havien de tenir en compte les entitats del tercer 
sector. Li vaig fer referència a aquella pèrdua de la concessió ja en el seu dia a favor 
d’aquesta altra empresa, que va perdre, en aquest cas, Mifas, en aquell moment. Li 
vaig fer referència com haurien de considerar aquest tema envers els aparcaments 
dissuasoris a l’entorn de la ciutat i aquella gestió també, o de futurs aparcaments. 
Perquè jo vull recordar aquell aparcament que s’havia projectat a la zona de les 
Pedreres per donar servei a la universitat, que ha quedat en el calaix parat.  
Però li vaig fer referència a punts diversos i com havíem de tenir en compte la 
substitució del personal. Que vostè avui m’ha contestat a les dotze i mitja al carrer, diu: 
«No et preocupis que ho rebreu de seguida, que hem inclòs dos punts que cobreixen 
aquella demanda.» Nosaltres ho hem vist de bon grat. 
Però també aquí s’ha fet referència a no veure. Jo li demanaria també, igual que la 
meva companya, igual que li he dit al migdia, que ho deixi sobre la taula fins al dilluns 
que ve. 
Tampoc voldria entrar que l’Ajuntament hagués de pagar indemnitzacions, perquè crec 
que tots els regidors d’aquest Ajuntament i d’aquest consistori també hem de treballar 
per l’arca municipal i per salvaguardar allò que ens pot esdevenir en clau sanció. 
Compte, jo vull fer referència a com vostè incorpora també les persones que acreditin 
aquell certificat discapacitat, com ho gestionarem: ho gestionarem nosaltres? Tindrem 
una cogestió amb entitats del tercer sector en aquest sentit? 
En aquests punts tampoc veiem que s’hi hagi inclòs allò que jo li comentava, tota 
aquella gestió dels aparcaments dissuasoris i altres recursos que també les entitats 
del tercer sector podrien estar gestionant. 
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Hem vist de bon grat quan vostè, jo li vaig demanar des del nostre grup municipal que 
tot aquell benefici que a dia d’avui s’emportava una privada anés abocat a l’adequació 
i manteniment. Veig que vostè ho engloba tot i ens ha agradat. Hem vist el Pla de 
mobilitat, el Pla d’accessibilitat, i les subvencions. Però, com ja s’ha dit aquí, el tercer 
sector, més enllà de subvencions, vol gestions. 
Jo li agrairia, encara que nosaltres veiem de bon grat aquestes dues inclusions, el punt 
3 i el punt 4 –que ens han arribat a les dues del migdia–, jo li agrairia també ajornar 
aquest punt fins a una setmana més. Més que res per poder incorporar-ne un cinquè i 
un sisè que també garanteixin altres coses en què hem vist un buit.  
I com li he dit al començament de la meva intervenció, igual que fa esment d’un pacte 
implícit que han fet amb el Grup de la CUP, a mi m’agradaria que també hagués fet 
esment d’altres grups polítics, que entenc que no és només el que jo represento, que 
hem tingut converses amb vostè, potser no en un despatx, però de mode informal, on 
li hem demanat una sèrie de coses. Que hem vist la intencionalitat, però no la definició 
en aquest moment. 
 
Intervé la Sra. Paneque, portaveu del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, 
igualment com els portaveus que m’han precedit, doncs, agrair poder escoltar el punt 
de vista de la representant de les entitats del tercer sector i la seva bona disponibilitat 
sempre que hem volgut fer una consulta respecte del punt que avui ens ocupa. 
Nosaltres avui no volem fer un repàs de les circumstàncies que han acompanyat la 
gestió i la concessió de la gestió de zones blaves i verdes a Setex; hi ha l’hemeroteca. 
I pensem que avui ens hem de centrar a trobar un acord el més ampli possible i que 
pugui sobretot satisfer les entitats del tercer sector.  
Perquè, a més, estic segura que els regidors de l’equip de govern tampoc han estat 
satisfets d’haver de gestionar algunes de les circumstàncies que s’han derivat 
d’aquesta concessió. Per tant, estic convençuda, i ho dic molt sincerament, que la 
nostra intervenció anirà centrada a poder trobar un acord el més ampli possible per 
donar sortida a aquesta circumstància sobrevinguda. 
Nosaltres quan se’ns va informar, de la renúncia de Setex a continuar prestant aquest 
servei, varem veure que, en tot cas, s’obria una gran oportunitat, i així en varem parlar 
amb el regidor Alcalà. Per nosaltres era una oportunitat d’obrir un debat de fons de 
com volem gestionar els serveis públics en aquest consistori a l’Ajuntament de Girona. 
Hi ha diferents fórmules, ja s’han dit: convocant el concurs, cogestió o una gestió mixta 
o una gestió acompanyada del tercer sector o una gestió directa, que és el que vostès 
ens proposen. 
Nosaltres la municipalització per se no té perquè ser sempre bona i pensem que 
justament aquest és un dels casos on hi ha fórmules més òptimes. Parlàvem abans, 
per exemple, del servei de neteja d’equipaments municipals. Aquí sí que pensem que 
la municipalització és la fórmula òptima. Per què? Perquè darrere d’aquest servei hi ha 
un grup de treballadores amb uns drets laborals que tots sabem quins són, i per tant, 
protegim aquest grup de treballadores. No hi ha res més. 
En el cas de la gestió de zones blaves i verdes sabem que a darrere hi ha un sector, 
un tercer sector que hi està implicat i que amb aquest acord l’únic que fem és protegir 
o subrogar disset treballadors, però res més, i la substitució que pugui haver-hi, doncs, 
d’aquests treballadors per persones amb discapacitat, però res més, no assegurem 
res més. 
Nosaltres som responsables polítics, per tant, no es tracta que avui donem una sortida 
precipitada a un fet sobrevingut. Això pot resoldre transitòriament el problema, i en 
això ja hi estem d’acord. Però no assegura en absolut, ni amb els punts afegits en 
l’acord amb les negociacions amb la CUP, no assegura en absolut la resolució del 
problema de fons. 
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Perdem l’oportunitat, per exemple, de ser pioners, l’Ajuntament de Girona, en aquest 
àmbit i d’explorar aquestes fórmules mixtes de gestió de serveis públics. Perdem 
l’oportunitat de parlar també del cas Eulen, que ens vindrà d’aquí a uns mesos al Ple. 
Podríem haver aprofitat per parlar d’aquest cas i explorar les dues vies que hi ha. 
Per què no hem pogut consensuar un document més ampli que acompanyi aquest 
acord que ens porten avui? Nosaltres hi estàvem disposats i hem entregat, hem lliurat 
documentació –que ara en faré un esment breu– al respecte per poder-ho explorar. I 
no hi ha hagut ni resposta ni la voluntat de poder consensuar un text que donés 
tranquil·litat al tercer sector i a tots els grups municipals. Perquè jo diria que dels grups 
municipals presents en aquest Ple tots tenim la voluntat que el tercer sector sigui 
protagonista en la gestió d’alguns dels serveis públics d’aquest Ajuntament. Per tant, 
no entenem per què no s’ha explorat aquesta via. 
Per tant, per què no posem negre sobre blanc en un document adjunt a aquest acord? 
Per què no ho posem en un document que ens doni tranquil·litat a tots? Això és el que 
nosaltres proposàvem. 
Ens diuen que hi ha alguns obstacles normatius i que això és difícil d’expressar, però 
nosaltres pensem que aquests obstacles normatius fàcilment són superables. És més, 
en comissió informativa ens van dir que tot i que hi havia punts de vista diferents entre 
els mateixos tècnics, hi havia la possibilitat de poder explorar aquestes vies mixtes de 
gestió de serveis públics. 
Per tant, més enllà del cas que ens ocupa avui, que és la gestió de zones blaves i 
verdes i de com subroguem o acceptem la gestió d’aquest servei de manera 
sobrevinguda, hi ha aquest debat de fons. Per això nosaltres el 27 de novembre vàrem 
entrar, el Grup Municipal Socialista, una sol·licitud d’informe sobre quines eren les 
possibilitats d’aquesta gestió mixta. Ens empara el ROM, el ROM ens reconeix el dret 
de demanar informes sobre punts de l’ordre del dia concrets que ens ajudin a tots 
nosaltres a votar amb més elements sobre la taula. 
Aquest informe a dia d’avui no s’ha contestat i han passat més de deu dies, que són 
els que són preceptius. Per tant, fins i tot nosaltres pensem que el fet que no s’hagi 
respost o no s’hagi donat aquesta informació hauria de fer-los pensar que aquest punt 
s’hauria de quedar sobre la taula. 
En què es basa aquesta sol·licitud? En un document elaborat per la mateixa 
Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya té un pla de suport al tercer 
sector, on diu que s’han d’explorar precisament aquests fórmules de gestió mixta. I la 
mateixa Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat demana que 
es manifesti aquesta Junta de Contractació sobre si és possible o no és possible la 
gestió mixta d’aquests serveis públics d’interès social. I conclou, tal com els vaig fer 
arribar, que sí que hi ha la possibilitat, i diu que d’acord amb aquesta normativa, es pot 
fer discriminació positiva en favor del tercer sector i no assumir processos de 
contractació establerts ordinàriament per l’Administració. 
Per tant, entenem que la resposta a aquesta pregunta que havíem fet i aquest informe 
ens haguessin ajudat molt a tots a saber si era possible, no era possible, i en cas que 
no, quines fórmules alternatives hi havia. 
Per tant, els demanem nosaltres també que ens donem una setmana més, fins al 
pròxim Ple extraordinari de pressupostos, que probablement sigui dilluns que ve. Els 
demano als regidors de la CUP que pensin si és possible aquest allargament per 
poder trobar un acord més transversal i que ens doni tranquil·litat a tots, que el liderin 
les entitats del tercer sector agrupades, i el mateix equip de govern i nosaltres 
acompanyant aquest procés. Només són set dies més i dóna tranquil·litat a tothom: a 
la ciutat, al tercer sector i a nosaltres mateixos. 
No crec que això desvirtuï molt el procés administratiu. També ho varem preguntar: 
«Podem esperar set dies?» Si podem esperar set dies, no veig quin motiu hauria 
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d’evitar, doncs, donar-nos aquest temps per poder arribar a un acord més transversal i 
més ampli. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, nosaltres, també agraïm la participació del clúster Èxit, representats per la 
senyora Núria. 
Nosaltres també som crítics amb la contractació i la gestió que es va fer fa dos anys, 
en què ja hi va haver aquest procés. I som crítics, doncs, en com es va fer aquell 
procés, en un moment en el qual encara no disposàvem del clausulat social, que jo 
crec una mica va ser aprenent d’aquell error que va permetre desenvolupar aquest 
clausulat social. 
També som crítics amb les presses i les confusions d’aquests darrers dies, que han 
generat, doncs, les desavinences, els desacords, aquesta complicació amb l’empresa 
actual, que tenim gestora actual, que precisament és l’empresa, doncs, això, que fa 
dos anys a través d’aquesta contractació ens varem posar, va entrar, diguéssim, a 
gestionar les zones verdes i blaves. 
Som conscients, per tant, doncs, que la gestió directa o la municipalització no és una 
aposta del Govern, no és una aposta, sinó que és una conseqüència d’aquesta 
situació d’urgència en què ens trobem per les desavinences amb l’empresa actual. En 
som conscients. Però és veritat que nosaltres sí que és una aposta nostra i hem 
decidit aprofitar aquesta oportunitat. 
Per què? Perquè creiem en la gestió directa i creiem en diversos motius: d’entrada, 
estem convençuts que la gestió directa és una bona manera de funcionar. I, sí, ens 
semblaria bona idea, doncs, estendre-ho a altres serveis també i, no ho sé, la senyora 
Paneque posava l’exemple dels serveis de neteja. Doncs, per què no també 
municipalitzar els serveis de neteja? Però també li diré que els serveis de neteja també 
hi ha una part que està gestionada per empreses del tercer sector; per tant, ens 
tornarem a trobar amb el mateix problema, en qualsevol cas.  
Doncs, podem parlar, sí, per què no?, de fórmules mixtes. I veiem que en aquest cas 
també hi ha una part que es podria municipalitzar i una altra part que podria mantenir-
se a mans del tercer sector. Per tant, existeix la possibilitat de fer aquesta combinació 
de fórmules. I aquí estem parlant d’aquesta possibilitat també. I en els acords als quals 
hem arribat amb el Govern, jo crec que es preveu aquesta possibilitat. 
Nosaltres estem convençuts, doncs, de la gestió directa per principis, podríem dir: 
creiem que és una oportunitat per millorar la gestió, et dóna més marge de maniobra, 
permet, diguéssim, l’oportunitat de millorar la qualitat; és una oportunitat, no és una 
garantia tampoc, però t’ho permet. I, en qualsevol cas, sí que també sol ser una millora 
en les condicions del personal, i en aquest cas segurament ho seria. 
També creiem, estem convençuts de la municipalització del servei perquè els 
ingressos que genera, doncs, repercuteixen directament en la ciutadania i, per tant, 
també ajuda, diguéssim, a la gestió democràtica d’aquests ingressos. Ho permet. 
En qualsevol cas, a més a més, veient, doncs, i havent parlat amb les entitats del 
clúster o amb algunes d’elles, hem entès que també hi ha aquest interès de poder 
gestionar directament aquests serveis. I per això hem acordat amb el Govern una sèrie 
de compromisos que creiem que ajuden o faciliten, diguéssim, o ens donen a nosaltres 
el motiu per acabar apostant per aquesta via en aquest context concret. 
Aquests són, doncs, d’entrada que els ingressos, amb la fórmula que ha expressat el 
secretari, que es generin del fet de gestionar-ho directament, els majors ingressos que 
es generin s’utilitzin per desenvolupar el Pla de mobilitat, el Pla d’accessibilitat i també, 
doncs, en subvencions al tercer sector.  
És cert –com deia la senyora Concepció Veray– que les subvencions no és el que 
demana el sector. No, no és el que demana, però en la realitat en què ens trobem, 
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quan és una cosa o res, doncs, també sempre és benvinguda. En qualsevol cas, ho 
van acceptar fa dos anys, jo crec que no s’hi negaran tampoc ara. 
I no és tampoc el nostre objectiu ni creiem que sigui la forma habitual de procedir, i 
això ja ho varem expressar, a les entitats amb qui varem parlar en el seu moment. 
Però, en qualsevol cas, en la situació actual, jo crec que aconseguir això és un 
benefici a més a més. 
També creiem, que el fet d’incloure el tema de la contractació de persones amb 
certificat de discapacitat, que s’asseguri aquesta continuïtat, és un benefici també 
aconseguit.  
I, finalment, hem inclòs aquest apunt, que parlaven també per aquí, de treballar per la 
creació d’una empresa mixta amb el tercer sector per a zones futures o altres serveis, 
doncs, com pot ser la neteja, la jardineria, per què no altres serveis també. Però també 
altres zones blaves o verdes que es puguin crear. 
Per tot això, creiem que ens dóna una oportunitat i volem aprofitar aquesta gestió 
directa. 
Som conscients, d’altra banda, que el tercer sector, com deia, té interès a gestionar i 
en som conscients, ho sabem, però és cert que el context d’urgència no ofereix 
garanties tampoc en aquest sentit. I encara ara, doncs, ningú ens ha sabut donar una 
solució a dia d’avui que realment permeti assegurar aquesta gestió en un futur 
immediat. Per tant, en la situació en què ens trobem creiem que la gestió directa és la 
millor solució. 
En qualsevol cas, també pensem que l’Ajuntament té també la funció i l’obligació de 
vetllar per la igualtat d’oportunitats, de la mateixa manera que ho fan les entitats del 
tercer sector. I creiem que aquesta pot ser també una fórmula de vetllar per aquesta 
igualtat d’oportunitats directament des de l’Ajuntament. I aquest també és el nostre 
model de país i de ciutat, que passa perquè sigui l’Administració pública qui assumeixi 
el pes d’aquesta responsabilitat, sense que això vulgui dir que no pensem comptar 
amb les entitats o amb la col·laboració de les entitats. Es pot fer en col·laboració, però 
creiem que el pes ha de repercutir en l’Administració pública. I això crec que aquest 
procés en pot ser un exemple. 
Finalment, volia destacar també el tema del personal: creiem que en aquest cas el 
personal que se subroga està fent un salt qualitatiu, i creiem que és un salt qualitatiu 
important que ja es va fer en el seu moment, però ara, doncs, passaran a ser personal 
de l’Administració pública, de l’Ajuntament. I això creiem que és l’objectiu, de fet, de tot 
el que sigui treball protegit. Entenem que el treball protegit només s’hauria de reservar 
a aquelles persones que per les seves especials dificultats no poden inserir-se en un 
altre tipus de treball. O en qualsevol cas, ha de ser un espai de transició cap a 
l’empresa ordinària. I en aquest cas, creiem, doncs, que és la consecució d’aquest 
procés en el qual aquestes persones han passat d’un centre especial de treball al que 
seria l’empresa ordinària. 
Per tots aquests motius, nosaltres, hem arribat a aquest acord amb el Govern i 
votarem a favor d’aquesta gestió directa de les zones verdes i blaves.     
 
Intervé la Sra. Roca, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, faré cinc 
comentaris breus que justificaran el nostre vot negatiu. En primer lloc, aquests dies ja 
han sortit a la premsa alguns posicionaments, o sigui que venia al Ple amb les cartes 
girades, sabent que aquest punt tirarà endavant i que, per tant, l’Ajuntament assumirà 
el servei d’estacionament amb limitació horària als carrers de Girona.  
Bé, al nostre grup creiem que hi ha serveis que per la seva naturalesa han de ser 
gestionats directament per l’Administració, però que n’hi ha d’altres en què això no és 
de cap manera necessari. I especialment aquells serveis que fan referència a espais 
que poden donar oportunitats a l’economia social, al tercer sector, aquests no cal que 
estiguin directament vinculats a l’Administració. 
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I a Esquerra - MES no estem per dogmes ideològics, ni de lliure mercat i 
externalitzacions, però tampoc per la municipalització per la municipalització. Cada cas 
és diferent, s’ha d’estudiar cas per cas, sempre pensant en el benestar de la gent de 
Girona. 
En segon lloc, l’històric del tema és sabut per tothom, té una certa complicació, i no cal 
repetir-lo. Però sí que volíem dir que la gestió d’aquest assumpte per part del Govern 
ha estat insatisfactòria: no pot ser que quinze dies abans de la finalització d’un 
contracte encara estiguem ara decidint què s’ha de fer, i tampoc és bo que sigui 
l’empresa qui marqui els tempos d’un servei públic.  
Nosaltres haguéssim reunit els grups municipals després de l’estiu per parlar del 
model de gestió que volem i de la situació amb Setex. En tot cas, no ens haguéssim 
esperat al mes de la finalització del contracte per parlar-ne. És molt tard. 
En tercer lloc, sigui com sigui, aquest contracte s’acaba i l’Ajuntament ha decidit 
assumir la gestió directa del servei. En un punt sí que estem d’acord: calia finalitzar el 
contracte que l’ajuntament té amb Setex, això sí; no estem d’acord amb els criteris 
economicistes en la contractació pública, i creiem que el plec amb què Setex va 
guanyar el concurs fa dos anys anava directament en aquesta direcció: una gran 
empresa de Madrid sense ànima social s’ha fet càrrec de la gestió del servei aquests 
dos anys. Ho ha fet de forma eficaç, però, ho repeteixo, sense ànima social. I per això 
coincidim que calia finalitzar el contracte. 
Discrepem, però, com ja hem dit de la solució proposada: no creiem que la millor 
solució sigui la municipalització del servei. D’una banda, perquè creiem que existeix 
una alternativa millor que és la gestió d’aquest per part del tercer, com ja es fa en 
altres serveis municipals com, per exemple, el de la jardineria. I de l’altra, perquè les 
bondats de la municipalització en aquest cas són molt  discutibles. 
Se’ns diu que l’assumpció de la gestió directa permetrà un millor control del servei, 
més flexible, i nosaltres, en canvi, pensem que la gestió de les places d’aparcament 
per part de tercers no té perquè comportar rigidesa. Les clàusules del contracte poden 
contenir punts que facin que l’empresa gestora hagi d’adaptar l’explotació del servei a 
les demandes del contractant, ja sigui en funció dels horaris, de la ubicació de les 
places o altres aspectes que tècnicament siguin necessaris per millorar el servei. 
Tampoc veiem clar aquest suposat estalvi que comportarà la municipalització del 
servei: des de l’Ajuntament s’estima que seran 204.977 euros. Aquests càlculs es fan 
pensant que l’Ajuntament, en assumir la gestió, no tindrà cap cost addicional, però 
aquest fet no és real, perquè és evident que la incorporació de disset persones a la 
plantilla de l’Ajuntament suposarà costos addicionals, així com tota la gestió dels 
aparcaments comportarà despeses que en aquest moment no estan comptabilitzades.  
Alhora s’argumenta un estalvi d’IVA, i la pregunta és què ha variat avui de fa dos anys, 
quan el cost de l’IVA no devia ser un element a tenir en compte. 
Ens estranya que un govern que suposem d’aire liberal s’hagi apuntat de cop a les 
bondats de la gestió pública, o és que per culpa d’una mala gestió dels tempos s’han 
vist abocats a la municipalització. Potser és això. 
Parlem, doncs, del temps: nosaltres pensem que encara som a temps de buscar una 
fórmula administrativa que permeti que l’Ajuntament pugui licitar de nou el servei, una 
fórmula que ofereixi suficients garanties per tal que el tercer sector hi tingui accés: una 
nova contractació que seria precisament l’oportunitat de l’aplicació del protocol de 
contractació responsable que va aprovar aquest Ajuntament fa uns quants mesos. La 
normativa estableix que l’empresa té l’obligació de continuar prestant el servei fins que 
un nou adjudicatari se’n faci càrrec. 
Podríem, doncs, preparar un plec de clàusules amb condicions socials i obrir un nou 
concurs públic. Aquesta proposta té riscos, segurament, som responsables, però 
també tenim conviccions i tenim un model molt clar que volem seguir. 
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Quatre: les contradiccions. Parlem, doncs, del model, perquè no hi ha model. El primer 
i la resta de punts de la proposta d’acord es contradiuen clarament: el primer punt diu 
que l’Ajuntament assumirà el servei i la resta que el nou hipotètic servei, les noves 
zones hipotètiques seran gestionades pel tercer sector. Però com pot ser? Per què 
una zona sí i les altres zones no? Quines noves places seran, amb sistemes de gestió 
diferents?  Com es farà per unificar-ho? I tindran el mateix preu unes zones que les 
altres? Les de l’Ajuntament hauran de ser més barates. I el més important, ho hem 
d’entendre com una manera de compensar amb engrunes el tercer sector.  
Perquè hi ha un punt que parla de subvencions. I volem preguntar a l’equip de Govern 
i també a la CUP si això no és que es vulguin fer perdonar l’error d’optar per la 
municipalització. 
I d’aquí en surt una pregunta obligada: quin és el model pel qual aposta el Govern? El 
d’ajudar el tercer sector a base de subvencions o el de col·laborar, fer una 
col·laboració publicoprivada en què el tercer sector sigui un aliat en el 
desenvolupament i la gestió de serveis? Optar per un model de beneficència en el 
tercer sector i donar-li subsidis o subvencions o un de creació d’oportunitats mitjançant 
la garantia d’accés a la gestió dels serveis públics? 
I per acabar: tots els portaveus van formar part no fa gaires dies d’una experiència del 
clúster Èxit molt, molt interessant: varem conviure amb persones amb trastorns 
socials, discapacitat intel·lectual i física i risc d’exclusió. L’objectiu era apropar-nos 
mútuament i conèixer-nos. 
En el meu cas vaig compartir uns dies amb una persona de la Fundació Ramon 
Noguera amb un discapacitat intel·lectual. El resum de les converses que vaig tenir 
amb aquesta persona és que per la seva estabilitat, la seva realització i la seva felicitat 
necessitava la fundació i necessitava treballar. La fundació li fa de tutora i li soluciona 
els problemes del dia a dia que té una persona com ella. I el treball la fa autosuficient i 
la fa sentir digna. 
I aquell dia era el 20 de novembre, fa quatre dies. Tots exposàvem les conclusions i 
tots varem estar d’acord que les persones amb disminucions físiques, psíquiques o 
intel·lectuals havien de treballar. I tots vam aplaudir moltíssim la intervenció del 
professor Tugores, que va situar els valors de l’economia social en el marc global de 
l’economia actual. Quina llàstima que només en un mes sembla que ens n’hàgim 
descuidat. 
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui exposa, simplement i molt breument, que penso que 
contestant a l’última intervenció i que ha anat en línia general, simplement volia 
remarcar el que ja diem als dos primers punts: primer, que ho fem per assumir per 
raons d’urgència, i segon, el compromís corporatiu de la gestió del servei públic i que 
treballarem perquè siguin gestionades pel tercer sector. 
Amb això reitero el nostre missatge tranquil·litat al tercer sector. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, qui exposa, una mica per al·lusions. D’entrada, una 
cosa: el tema de les subvencions, simplement és el fet de gestionar-ho directament 
aportarà uns majors ingressos; per tant, condicionem aquests majors ingressos. Com? 
Doncs, ja que són zones blaves i verdes, creiem que és un tema que té a veure amb la 
mobilitat, per tant, mobilitat, però també, ja que és un servei que no ara, sinó amb 
anterioritat s’havia gestionat des d’entitats del tercer sectors, doncs, intentem aportar 
també alguna cosa a aquestes entitats.  
No és la solució perfecta, però és una solució que a nosaltres ens ha semblat 
adequada en el context d’urgència en què ens trobem. No és la solució perfecta, no, 
però ens ha semblat oportú incloure-ho. 
I una altra en referència, perquè m’ha semblat una mica exagerada l’aportació: no ens 
hem oblidat de fa un mes, no, ni molt menys, precisament per defensar el dret al 
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treball de les persones amb discapacitat introduïm aquest punt en el qual creiem i 
posem per escrit el fet que es continuïn contractant persones amb discapacitat, i 
precisament en un treball molt digne, que és un treball a l’Ajuntament, un treball en 
empresa ordinària, que moltes persones amb discapacitat precisament voldrien tenir 
aquest tipus de treball. Per tant, no ens n’hem oblidat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, fer només algunes reflexions a l’entorn d’un seguit 
d’intervencions. Jo agraeixo en general, no a tothom però en general, el to de les 
intervencions, perquè crec que hi ha hagut un esforç d’entendre la transcendència, la 
importància i també intentar –no crec que tothom ho hagi aconseguit, però alguns 
portaveus crec que sí– mantenir aquest tema al marge de la demagògia fàcil. 
No és un tema, en absolut, de confort per a ningú; el confortable hauria estat prorrogar 
–el confortable hauria estat prorrogar–; el confortable per a nosaltres hauria estat 
agafar les mateixes clàusules, el mateix plec amb què es va adjudicar l’anterior 
concurs. Això hauria estat confortable, que alguna cosa hi tenen a veure. 
Quin clausulat social portava? Zero. Perfectament descriptible. Era economista el 
criteri? Totalment, com aquest. Això hauria estat confortable, i no ens hem quedat a la 
zona de confort. Hem anat avançant molt. 
I òbviament que de les solucions possibles aquesta és una, d’altres, aquesta és la 
menys, ens sembla, lesiva per als interessos de present i de futur. Entenc el que diu la 
senyora Paneque i li valoro el to, i crec que a més a més són reflexions interessants. 
Perquè em sembla que s’aguanta poc la intervenció de la senyora Roca presentant-
nos com uns insensibles socials, que no tenim cap tipus d’ànima i fins i tot som 
capaços de trair la nostra consciència social expressada fa un mes davant de la gent. 
Me sembla d’una injustícia colossal, sincerament.  
Jo no li entenc aquesta lectura, perquè justament si repassa la trajectòria d’aquest 
Govern –que no és irresponsable, com diu la senyora Veray–, veurà que ha treballat 
molt per incorporar i per dotar-nos d’un clausulat social amb la col·laboració de tots o 
de quasi tots –perquè va haver-hi alguna portaveu que s’omple la boca d’això i no va 
participar a cap de les reunions del clausulat social–, de dotar-nos d’una eina que 
altres ajuntaments ens estan demanant. Altres, vull dir de més importància que Girona. 
Per tant, tan insensibles no devem ser; tan destrossacriteris socials i compromisos 
socials com ens ha presentat no devem ser.  
I és veritat que és una decisió complexa que el que fa, gràcies a la municipalització, no 
és només preservar uns llocs de treball que havien de ser preservables en qualsevol 
dels casos, i no és només donar uns majors ingressos que poden ser retornats cap al 
tercer sector, sinó que és obrir la porta –tal com ha dit el senyor Alcalà– a assajar les 
fórmules de cogestió que estan en la ment de tots. I no només no hem dit que no a 
això, a això ens hi comprometem.  
I, a més a més, ara parlem de zones blaves, però per què no les podem obrir –com 
deia la senyora Pèlach– a altres serveis que es presten des d’empreses mixtes o des 
d’empreses privades? Per què no? Al marge del tema que ens ocupa, el tercer sector 
ha anat reforçant posicions a la ciutat de Girona. I té avui més eines de les que no 
tenia abans. Que hem de ser capaços entre tots que donin el resultat que volíem 
donar. 
D’aquí ve que, en fi, portéssim no fa pas gaire setmanes a l’aprovació la incorporació 
d’una nova taxa per permetre el cobrament d’un peatge tou, d’un pàrquing tou a la 
ciutat de Girona que anava destinat, així ho varem dir, a les empreses del tercer 
sector. No els vaig sentir a vostès fer aquesta proclama tan sensible que avui hem 
sentit. I en canvi, això hauria permès una línia de negoci directament reservada a 
empreses del tercer sector que aquest Ajuntament va posar sobre la taula i que, ai 
las!, no es va aprovar. 
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També deu ser un actiu o un passiu en aquest cas que se’ns deu haver de retreure a 
nosaltres i deu formar part d’aquella zona de confort a la qual se’ns criticava que 
estàvem instal·lats. 
Bé, el model sobre la gestió de les zones blaves està recollit en el Pla de mobilitat –
està recollit en el Pla de mobilitat–, i és el Pla de mobilitat, com el de les zones de 
peatge tou, de pàrquing tou, el que ens ha d’orientar les decisions que hem de prendre 
ara i en el futur. Que aquestes decisions les vinculem al màxim no només a la mobilitat 
sostenible, sinó a una gestió social en què hi participi el tercer sector, això és no 
només un compromís, sinó que això és una voluntat política àmpliament compartida. I 
espero que quan portem al Ple decisions que vagin en aquesta línia ens entretinguem 
poc a fer demagògia, perquè és fàcil intentar presentar un equip de govern, que té les 
restriccions que té o que creu tenir i que els serveis tècnics l’orienten en l’aplicació de 
les lleis, com un govern poc sensible.  
No és el nostre cas, per més que ho repeteixin: nosaltres no deixarem ni baixarem el 
compromís que tenim amb el tercer sector; no retirarem cap dels serveis que està 
prestant ara, anirem a més. Tenim ganes que zones blaves de la ciutat de Girona 
vagin creixent amb models de cogestió amb el tercer sector. I estudiarem tantes 
vegades com faci falta, tantes oportunitats com se’ns presentin la incorporació, sigui 
empresa mixta, participada pel tercer sector o amb participació de l’Ajuntament o sigui 
concessió reservada, adjudicació reservada a empreses del tercer sector en el marc 
que diu la llei, la possibilitat d’ampliar els recursos que tenen aquestes entitats, que 
presten una tasca que nosaltres valorem com a mínim com tots vostès, com a mínim. I 
els prego que no dubtin d’això. 
I els prego que no en dubtin perquè em sembla que més enllà de les discrepàncies 
legítimes resulta una mica ofensiu que els que estem treballant, bé o malament, al 
front d’una administració, que sabem el dia a dia de la ciutat i de les persones i de les 
entitats, se’ns pugui acusar d’una acusació d’un calibre tan gruixut, que em sembla 
que no és pertinent, sincerament, en el dia, ni en el mandat, ni en el Pla de govern que 
hem presentat, ni al mandat que ens precedeix, perquè, com a mínim, podem exhibir 
una gestió en aquest sentit. 
De manera que passaríem a la votació de la proposta.  
 
Intervé la Sra. Veray, qui manifesta, per aclarir que quan m’he referit a la 
irresponsabilitat deia al temps, al marge de temps, no que vostès no tinguessin 
sensibilitat social. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, està aclarit. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Veray, qui manifesta, només una cosa: després d’escoltar-
lo atentament i que me’l crec, tan complicat seria, si realment ho tenen tan clar i és el 
seu compromís, afegir que assumim per raons d’urgència i de manera transitòria 
mentre estudiem altres possibilitats la gestió d’aquest servei? És que si afegim això, 
votem això i les entitats es queden també, veuen plasmat que aquest és el seu 
compromís en un paper, nosaltres hi estem d’acord. 
És que, bé, he intentat explicar que aquest era el nostre dubte. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, senyora Veray, no cal que repetim els arguments 
que ja ha donat el regidor per la proposta que fem avui aquí que contempla el punt 
número 1. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Veray, qui exposa, llavors no ens el podem creure que serà 
de manera transitòria. 
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Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, vostè té la llibertat de no creure’m. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per catorze 
vots a favor dels grups municipals de CiU i CUP-Crida per Girona, nou vots en contra 
dels grups municipals d’ERC-MES, PSC-CP i PPC i dues abstencions del grup 
municipal de C’s.  
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
 
10. Moció que presenta l'entitat Mou-te en bici per incentivar l'ús de la bicicleta a 
la ciutat de Girona. 
 
En els darrers anys, Girona ha començat d'una manera tímida a fer possible la 
circulació  en  bicicleta  per  la  ciutat.  S'han  realitzat  infraestructures  amb  més  o 
menys èxit i s'han senyalitzat espais per a circular en bicicleta, però tot i així la 
planificació i les propostes s'han quedat curtes vista l'empenta de la circulació en 
bicicleta a la ciutat i a l'àrea metropolitana. 
Darrerament, s'han construït carrils bici de llarg recorregut a redós de les Vies Verdes 
que travessen i s'ha aprovat un Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat (PMU 2013). Com 
a accions positives homologables a d'altres ciutats europees, s'han fet carrils bici - bus, 
zones d'aturada avançada per a bicicletes, alguns carrils bici bidireccionals de 
mesures correctes,... Però encara li manca resoldre moltes de les deficiències 
detectades en la memòria del PMU d'abril de 2013 (Document I, pàgines 47 a 52). 
També s'han realitzat campanyes per promoure l'ús de la bicicleta amb seguretat i 
civisme, com ara Pedalem amb civisme o Ciclista a la vista!. 
Mou-te en bici va convocar als candidats a les eleccions municipals de maig del 2015 
a realitzar una pedalada crítica per la ciutat, en la qual es van poder detectar 
nombrosos  punts de conflicte, en alguns casos que necessiten una reparació a petit 
cost i d'altres de  més  envergadura. D'aquesta  pedalada  n'ha sorgit un document 
anomenat Critical Bike, que ha estat entregat a tots els grups municipals i al govern un 
cop constituït. 
El document recull fotografies de punts conflictius de la ciutat, en alguns casos ja 
observats en el PMU, i proposa algunes accions urgents sense costos significatius per 
a millorar la seguretat dels ciclistes, com ara senyalització, pintura, manteniment, etc.  
També es constata que les últimes accions del govern municipal són, en tot cas, 
intencions, i que no tenen un calendari o programa d'aplicació, exceptuant alguns 
casos que valorem molt positivament, com és el carril bici sota les vies del tren i la 
connexió del carrer Santa Eugènia amb el carrer Nou de manera bidireccional. Aquest 
semestre, el Parlament europeu i el Consell de Ministres de la Unió Europea han 
manifestat i aprovat sengles documents (Annex) on s'insta als Estats, i també als 
municipis, a millorar les infraestructures ciclistes. 
Recordant la Llei de Mobilitat de Catalunya i el sentit comú, Mou-te en bici presenta  
aquesta PROPOSTA per tal que de manera consensuada i el màxim d'unitària 
possible, s'adapti en el Ple de l'Ajuntament de Girona i s'avanci de forma decidida per 
poder  circular en bicicleta per la ciutat amb seguretat, comoditat i eficiència. 
Vistos els antecedents de les polítiques favorables a la circulació en bicicleta per la 
ciutat, davant les recomanacions internacionals, coneixedors dels avantatges que 
signifiquen  les polítiques ciclables per les ciutats on l'ús de la bicicleta és superior al 
15%, la Plataforma Mou-te en bici proposa al Ple de l'Ajuntament de Girona per a la 
seva aprovació el següent: 
1. Inversió 
Augmentar la inversió destinada a infraestructures i obres per a la bicicleta i a 
campanyes de conscienciació i seguretat a partir del pressupost de 2016, de manera 
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continuada i progressiva, amb el compliment d'un augment mínim d'un 100 % del què 
està previst en el Pla de Mobilitat Urbana. 
2. Execució 
Posar els mitjans necessaris per a finalitzar els projectes següents abans de 3 mesos i 
executar-los durant el 2016: 
- Carril bici sector Pedret i Sant Joan Bosco fins a la rotonda Josep Tarradellas. 
- Carril bici de Pont Major al Pla de Campdorà. 
- Pas de la rotonda de la Plaça de Salt per donar continuïtat al carril bici del carrer 
Oviedo fins al lateral. 
-  Construir  guals  alçats  a  les  cruïlles  de  carrers  sense  prioritat  amb  els  carrils 
bici. Per exemple: passeig d'Olot i carrer Emili Grahit. 
- Programa de subvenció per a la compra de bicicletes elèctriques (promesa electoral 
de l'actual equip de govern). 
3. Estudi i projectes 
Garantir la revisió continuada dels projectes engegats per tal d'aportar-hi millores i 
valorar-ne l'efectivitat. Alhora, començar nous estudis que permetin adaptar la ciutat a 
les necessitats de la ciutadania en matèria de mobilitat. 
- Estudiar la modificació de la circulació per a fer-la d'ambdós  sentits per a bicicletes  
als carrers Joan Maragall de Gran Via Jaume I a Plaça Catalunya; També a la Plaça 
Pompeu Fabra, als carrers Eiximenis i Hortes, al passeig de la Devesa (zona 
peatonal), al carrer Santa Clara i al carrer Nord. 
- Modificació integral del carril bici al Passeig José Canalejas. 
-  Modificar  el  carril  bici  unidireccional  del  carrer  del  Carme  per  fer-lo  de  doble 
sentit. 
- Fer un estudi d'emplaçament de polsadors de botó dels semàfors a l'altura dels 
ciclistes i del temps d'espera dels semàfors per a vianants i ciclistes, per modificar 
prioritats en funció de la petició. 
- Redefinir el tema d'aparcament de bicicletes tenint en compte els equipaments 
administratius i culturals. Aparcaments coberts i vigilats (càmeres). 
4. Diàleg i seguiment 
Creació d'una comissió al sí de la Taula de Mobilitat que segueixi els projectes, les 
obres i la planificació, així com també les petites modificacions i reparacions. Que 
s'encarregui, a més, de la promoció de la bicicleta a les escoles i centres cívics i de les 
campanyes de promoció, seguretat i conscienciació referents a la bicicleta. 
Amb tot, el Ple decidirà el que cregui més convenient. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, en aquest cas tenim una moció presentada per una 
entitat ciutadana que va demanar poder intervenir i presentar la moció. Per tant, 
pregaria al seu responsable, senyor Corominas, que es vulgui adreçar aquí al faristol. 
No sé si coneix exactament com funciona: disposarà d’un temps de cinc minuts, que ja 
veu que no som estrictes. Li prego després que es quedi aquí per escoltar la 
intervenció dels diferents grups municipals. Disposarà d’un torn de rèplica, acabat el 
qual potser algun grup municipal pot formular alguna, però llavors ja sí que li 
demanaria que tornés a la seva posició perquè hauríem de procedir a la votació. 
Per tant, senyor Corominas, quan vulgui té la paraula. 
 
Presenta la proposta el Sr. Corominas, president de Mou-te en bici, qui exposa, 
senyors regidors i regidores, agraïm també en nom de Mou-te en bici la possibilitat 
d’adreçar-se en un ple municipal per part de les entitats, perquè creiem que és una 
fórmula de participació amb les entitats ciutadanes de la nostra ciutat, en aquest cas. 
Aquesta setmana a París i també aquest diumenge a Catalunya amb la Marató s’ha 
evidenciat que la bicicleta no és el problema, sinó que és part de la solució. També en 
aquest Ple fins i tot hi ha hagut intervencions que ja generen quines són les 



 

41 
 

problemàtiques que estem vivint en aquests moments a nivell del canvi climàtic i 
d’altres. 
Per això, aquesta moció la presentem perquè creiem sobretot que el que cal és 
pedalar més; pedalar més vol dir posar més marxa a les coses, als projectes que ja hi 
han, a les propostes que hi han. 
S’ha fet, i ho reconeixem, s’ha fet feina, moltes vegades no acabada des dels governs 
anteriors, i podríem fer un llistat de projectes i obres que no es van acabar del tot, que 
no es van fer bé del tot. Però s’han fet coses i ho reconeixem. Però pensem que al 
mateix Pla de mobilitat convé el que dèiem abans: pedalar més. 
Deixeu-me fer només un incís, perquè Mou-te en bici, amb els companys de la junta 
directiva que som aquí, aquesta precisament aquest any fa vint anys de la seva 
creació, i vint anys de la creació d’una entitat que es dedica a la promoció de la 
bicicleta en benefici de la ciutat crec que és una consideració que cal tenir en compte.  
I perquè veieu una mica quin és l’estat de la nostra entitat, acabem de donar el carnet 
número 500. Vol dir que és una entitat que es dedica de manera voluntària a la 
promoció de la bicicleta, però també és una plataforma per a la mobilitat sostenible. 
Presentem, doncs, aquesta moció perquè pensem que en el Pla de mobilitat és minso 
i s’ha d’avançar en quatre punts: inversió, execució, estudis i projectes i diàleg i 
seguiment. 
Pensem que cal augmentar la inversió, pensem que és minsa. Ja no nosaltres, l’altre 
dia ja ens varem poder imaginar el que significava el que deien, per exemple, a 
Barcelona de la inversió que faran, aquests paquets de 60 milions d’euros –ja sabem 
la proporció de la ciutat nostra amb ciutat capital, en aquest cas. Però en les agendes 
dels ajuntaments, en les agendes sobretot dels ajuntaments la bicicleta comença a ser 
cada cop més protagonista en molts sentits. 
Nosaltres, per exemple, valorem i valorem també la informació que hem tingut per part 
de l’Ajuntament en alguns casos quan els l’hem demanada, com és, per exemple, tenir 
la informació del projecte de sota les vies del tres o el projecte, que el considerem molt 
important per estratègic, de la continuïtat de la travessera de l’avinguda de Santa 
Eugènia fins al carrer Nou. I hem dit també i hem explicat al regidor que nosaltres 
estarem a favor i treballarem perquè això sigui possible i sigui possible de manera 
ràpida. 
Pensem que s’ha d’augmentar la inversió en l’ús de la bicicleta en els pressupostos 
del 2016 i d’altres. Pensem que el programat s’ha de també avançar; no podem 
esperar a l’any 2019 en projectes que nosaltres creiem sobretot que estan molt lents i 
que es poden executar abans, posant-hi, evidentment, més esforç a nivell potser 
tècnic, s’han de millorar algunes coses. Per exemple, diré el cas d’estudis i projectes, 
per exemple, la modificació com s’ha fet dels dos sentits, o sigui, el que seria el 
contrasentit en alguns carrers que necessita la ciutat per pacificar fins i tot el trànsit. 
Últimament –només perquè veieu un petit exemple–, la ciutat de París, cosa que aquí, 
per exemple, ens sembla a vegades impossible o fins i tot podria ser incívic, que 
voldria dir de passada que no es pot dir que els ciclistes denunciats són incívics, 
perquè tots els que estem aquí segurament hem tingut alguna vegada alguna 
denúncia de trànsit i no per això som incívics, eh?, sinó que els ciclistes, doncs, si fan 
malament una cosa, doncs, molt bé, se’ls multa, però no per això són incívics, perquè 
potser en la seva vida quotidiana continuen sent ciutadans normals i corrents que 
potser han fet una falta que en alguns altres llocs, per exemple, en alguns altres 
països com pot ser –ho torno a repetir– París, doncs, és possible passar en vermell els 
semàfors per part de les bicicletes en unes determinades condicions. 
Nosaltres pensem que, per exemple –coses que tothom suposo que veu–, no és 
possible que faci tants anys –i no és responsabilitat d’aquest equip de govern–, però 
no és possible que faci tants anys que tinguem el carrer Nou –perdó–, el carrer del 
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Carme amb un carril d’una sola direcció, un carril bici d’una sola direcció, on al damunt  
passen a més a més els vianants. 
Per tot això, nosaltres creiem que caldria aprovar aquesta moció, amb una cosa final 
sobretot que diem, que és amb un diàleg i seguiment. 
A la darrera Taula de Mobilitat nosaltres varem parlar d’algunes qüestions relatives a 
la inversió pel tema de la bicicleta: nosaltres pensem que en el si de la Taula de la 
Mobilitat caldria crear una comissió per seguir també les obres i la planificació. Perquè 
–i acabo– tot això d’allà on ve? Tot això ve que el dia de reflexió es va convidar els 
regidors i altres ciutadans a fer una volta per Girona per veure quines eren les coses a 
millorar, petites, que li varem posar el nom de Critical Bike, se’n podria dir, i molts 
regidors que després heu sigut electes i que heu sigut aquí representants, a més a 
més, de tots els partits i van ser-hi presents. I d’allò, diríem, no hi ha hagut un diàleg 
fluid amb l’equip de govern. I nosaltres pensem que hi ha moltes coses a fer i ens 
prestem a treballar-hi conjuntament en aquest sentit amb el nostre, diríem, 
coneixement que puguem tenir del cas per millorar les coses. 
Perquè –i acabo– en aquests moments podríem dir que anar en bicicleta per Girona 
de manera quotidiana no és amable. I crec que hauríem de fer un salt de qualitat 
perquè si Girona vol ser una ciutat bike friendly, doncs, ho pogués ser també per als 
seus ciutadans. 
 
Obert debat, intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa,  
jo en primer lloc agrair la intervenció que s’ha fet per presentar aquesta moció. 
La veritat és que jo li diria que em sembla molt bé la moció i hi estic totalment d’acord. 
Ara bé, jo tinc els meus dubtes que tot el que diu aquesta moció sigui assumible en 
aquests moments al 100 per cent. Per tant, jo hi donaré suport, perquè si no després 
em diran que no estic a favor que es promocioni la bicicleta a la meva ciutat.  
Però crec que hauríem de basar-nos en l’últim punt, que és aquesta creació de la 
comissió a la Taula de Mobilitat on existeixi diàleg, i ens posem tots d’acord. Més que 
res perquè jo li he de dir que tècnicament desconec si en tres mesos podem acabar 
els projectes de tot el que es planteja en aquesta moció, si és possible incrementar un 
100 per cent el pressupost, com diu el primer punt. Em refereixo que jo crec que és 
una declaració d’intencions molt bona, que vostè sap que nosaltres hi donen suport, 
que creiem que s’ha de treballar per fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat de Girona, 
com a nivell d’altres poblacions, però que sí que possiblement hauríem de basar-ho tot 
en aquest punt últim que és el diàleg i el seguiment, on segurament hauríem de totes 
les demandes que fan marcar una mica les prioritats de per on comencem i on 
acabem, i si hi ha algunes coses que es poden deixar per al 2017. Hi insisteixo, no 
perquè vulgui deixar-les jo per al 2017, però segurament el que demanen és molt 
dens, no és fàcil, ni els recursos són il·limitats, que té un ajuntament. I en aquests 
moments, doncs, també hi han altres necessitats a la ciutat importants que s’han 
d’atendre. 
Per tant, ja li ho dic, nosaltres hi donarem suport; ara bé –també espero escoltar les 
intervencions dels companys portaveus d’altres partits–, m’agradaria que fóssim també 
realistes, que toquéssim de peus a terra i que possiblement ens agaféssim aquesta 
moció, doncs, com un punt de partida d’on hem d’arribar i d’on sortim. I que amb 
aquest punt número 4, doncs, tots ens comprometéssim a treballar-ho de manera 
rigorosa, seriosa, sense perdre de vista totes les demandes que vostès avui ens han 
fet, però sent conscients que potser alguna o algunes no es podran complir tal com 
vostès ens les demanen, però sí que hi haurà la intenció i la voluntat política de fer-ho 
en el mes breu temps que sigui possible. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui manifesta, en 
primer lloc, agrair la intervenció del senyor Corominas. Jo sí que vaig participar en 



 

43 
 

aquella reflexió amb una d’aquelles diverses rutes, perquè vull recordar que no era 
només una ruta, varem fer diverses rutes per la ciutat, transversalment varem veure 
les deficiències.  
I potser, senyora Veray, nosaltres ho veiem diferent, perquè el que sí varem poder 
constatar, que són petits detalls, petits arranjaments. Sí que li donaré la raó en un punt 
molt concret per la fesomia que tenim al carrer del Carme, que és complicat visualitzar 
aquest doble carril.  
Però també vull afegir que des del meu grup –i el senyor alcalde ho sap i altres 
regidors d’àrees ho saben– la nostra voluntat és veure un dia la llera verda del riu fins 
arribar a la seva plaça Catalunya. I que entenem que del procés participatiu que un 
cop veiem la llera verda fins a plaça Catalunya s’ha d’obrir als barris confrontants en 
aquest riu, també ja veus en el carrer del Carme que apunten que pugui haver-hi un 
carril bici. Que podríem evitar trencar-nos una mica el cap, perquè nosaltres hem 
analitzat moltes vegades quan has de fer el traspàs d’un cantó a l’altre al carrer del 
Carme, aquests dos traspassos que tenim, i és complicat. Complicat perquè també 
tenim les escales que baixen del pont per una banda, la corba que baixa del pont per 
l’altra. És complicat de visualitzar com podríem fer aquest doble carril, però el que sí 
que apuntem és que un cop puguem veure la llera verda del riu, amb una obra 
finalitzada –i que des del meu grup ja ho anuncio, serà un dels punts que defensarem 
amb una partida molt específica i comptabilitzada dintre del proper Ple, que serà el Ple 
de pressupostos–, i entenem que un cop feta aquesta obra, que la podríem veure a 
dos, tres anys vista realitzada, el que sí que obriríem aquest procés participatiu a on 
entendre, a on poguéssim veure també un carril bici transversal, que ens permetés 
anar des de plaça Catalunya potser fins a la zona on tenim la comandància de la 
Guàrdia Civil. 
És a dir, l’únic punt que veiem molt complicat d’arranjar i d’adequar de tot allò que 
vàrem veure, i jo vaig tenir en primera persona l’oportunitat de veure mancances, era 
aquest, era el complicat de visualitzar quin trajecte donàvem al carrer del Carme.  
Envers d’això, nosaltres, evidentment, continuarem estant al cantó, continuarem estant 
treballant i continuarem estant defensant que aquests petits arranjaments es poden 
portar a terme no només amb les nostres brigades, sinó també –i amb això acabo– 
amb un punt que també demanaré en aquesta partida específica en el proper 
pressupost municipal, que seran plans d’ocupació gestionats pel mateix Ajuntament – 
que els hem quantificat en una quantitat que ja l’anunciarem en el proper Ple–, on 
també puguin ser compaginats amb les nostres brigades municipals per també 
adequar diferents barris de la ciutat i el seu entorn. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, volem 
agrair a l’entitat Mou-te en bici i al seu president, el senyor Xavier Corominas –com 
saben, és exalcalde de Salt. Va ser promotor del Consorci de la Via Verda a la ruta del 
Carrilet; va ser secretari tècnic de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, i jo hi afegiria 
que predica amb l’exemple i és coneixedor no només de la nostra situació, la de 
Girona, quant a xarxa ciclable, sinó de la de molts altres llocs. 
Per això estem com ell diu, que Girona té l’oportunitat de ser la ciutat de la bicicleta si 
s’hi posen els mitjans necessaris, com s’ha dit, en forma d’inversions, manteniment, 
informació, formació i model de ciutat. 
Girona és una ciutat assequible quant a distàncies: més o menys 6 i mig per 2 i mig de 
quilòmetres, que ho hauríem de doblar si comptem l’àrea metropolitana. Es compten 
uns deu minuts per recórrer 3,2 quilòmetres a quinze quilòmetres per hora. 
La tasca de les associacions cíviques que treballen per promoure la bicicleta o les 
polítiques d’aquest Ajuntament, com s’ha dit –els carrils bici, la Girocleta, les vies 
verdes, els aparcabicicletes–, són una base òptima per fer un salt endavant, com deia, 
en l’ús social de la bicicleta. 
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Els avantatges de l’ús de la bicicleta com a mode de desplaçar-se a la ciutat són la 
seva millor promoció, beneficiosa per a la nostra salut, ecològica –és un vehicle sense 
fums ni soroll–, econòmica –estalvia despeses i temps–, i ajuda a una millor ocupació 
social de l’espai urbà. 
La millor mesura d’una ciutat en favor de la bicicleta és la pacificació de la circulació 
de cotxes i l’accessibilitat al transport públic. A Girona ja tenim més de cent carrers 
trenta. 
Però per posar alguns exemples de ciutats amb èxit, a més de les conegudes 
Copenhage o Amsterdam o, com deia, París, hi ha Sevilla, ciutat que més a invertit en 
carrils bicicleta i té un alt nombre de bicis públiques; Vitoria-Gasteiz, ciutat amb trànsit 
tranquil, carrers de doble direcció ciclista i una ordenança municipal favorable a la bici; 
Saragossa, carrers trenta, senyalitzats per advertir de la prioritat dels ciclistes, o Sant 
Sebastià, que ha invertit en ascensors, passarel·les i rampes per a l’accessibilitat als 
barris alts. 
Un estudi recent de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, del setembre del 2015, ens 
apunta algunes dades prou conegudes: primera, la imatge i percepció de la bicicleta 
és positiva per mobilitat, medi ambient i salut; segon, els inconvenients, la perillositat, 
el trànsit, la manca de carrils bici i els robatoris; tercer, la majoria dels entrevistats creu 
que els ciclistes són respectuosos amb els vianants, tot i que creix els que diuen el 
contrari, quatre de cada deu. Contràriament, la majoria creu que els conductors dels 
vehicles amb motor no són respectuosos amb els ciclistes, no respecten les distàncies 
de seguretat, com s’havia dit alguna vegada. 
Cinquè, creixement de l’ús de la bicicleta en els últims quatre anys, i la intensitat, un 
de cada deu utilitza la bicicleta a diari. 
I sisè, el perfil són homes menors de quaranta i amb formació superior. 
Afegiríem a les propostes que planteja l’entitat les següents: primer, millorar l’oferta 
formativa a les escoles. Per posar un exemple, aquest any hi han dues escoles que 
fan educació vial; creiem que es podria ampliar la cosa. 
Segon, crear l’oficina de la bicicleta. 
Tercer, incorporar la bicicleta al parc de vehicles de la policia municipal. 
Quart, aparcament subterranis amb places per a les bicicletes. 
Cinquè, normativa per exigir que tots els edificis de nova construcció tinguin places per 
a bicicletes. 
I sisè, un pla d’extensió de la Girocleta als barris que els falta. 
 
Intervé el Sr. Salellas, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, primer de tot, com han fet la resta de portaveus, agrair a Mou-te en bici, al 
seu president, en Xavier Corominas, que avui ens presentin aquesta moció tan 
necessària. I, evidentment, per molts anys per aquest vintè aniversari que fa l’entitat. 
Dit això, jo intentaré ser breu, perquè crec que la moció ho explica molt bé. Però 
quatre arguments per justificar el nostre vot positiu a aquesta moció. El primer, perquè 
posa un calendari: si una cosa hem après en els nostres quatre anys dins d’aquest 
Ajuntament és que una moció val la pena quan incorpora un calendari per 
desenvolupar allò que volem aprovar, si no, sabem que el senzill, com ens hem trobat, 
és «sí, sí, sí», però llavors poca concreció. Per tant, benvingut calendari.  
I, a més, es tracta d’un calendari amb concrecions que crec que són molt assumibles. 
A diferència del que deien el senyor Castel o la senyora Veray, considero o 
considerem, vaja, que el que planteja per al 2016 és precisament tot de projectes 
alguns ja recollits i d’altres que es poden desenvolupar perquè no són pas dels més 
complicats, sinó dels que varem poder veure precisament en el Critical Bike. 
I hi ha un tercer punt, que és el de l’estudi i projectes, on allà sí que apareixen el del 
carrer del Carme i altres projectes que poden semblar més complexos des d’un punt 
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de vista tècnic. Precisament, la moció crec que és benvinguda perquè està molt ben 
precisat i molt ben acurat tot el que planteja també a nivell de calendari. 
Segon punt, perquè es parla d’inversió, i aquesta, la inversió en els carrils bici i la 
inversió a fer la ciutat més ciclable, com han dit la resta de portaveus, ha de ser una 
prioritat. De fet, avui hem aconseguit que de cara a l’any vinent hi hagin més recursos 
per desenvolupar el Pla de mobilitat i també per aconseguir, per tant, que hi hagin més 
carrils bici a la ciutat. Crec que hem d’aprofitar diners dels que parlàvem en el punt 
anterior per poder-los invertir en aquests, diguéssim, a millorar la mobilitat de la ciutat. 
Tercer, perquè planteja el diàleg: el diàleg no només, diguéssim, es fa asseient-nos en 
una taula, sinó que una gran mostra de diàleg és quan una entitat com Mou-te en bici 
es presenta aquí al Ple i ens planteja una proposta constructiva que assumim, que 
entomem els grups municipals i que estem encarregats o hem de ser encarregats de 
desenvolupar-la, aquesta proposta, conjuntament amb l’equip de govern. 
És un exercici de baix a dalt, d’aquells que, diguéssim, la CUP sempre ens ha agradat 
reivindicar i avui també reivindiquem. 
I, finalment, el quart punt és perquè com s’ha dit en diversos punts anteriors, el tema 
de la mobilitat i el tema de fer ciutats més amables, però també d’afrontar el repte del 
canvi climàtic és per nosaltres un dels punts claus d’aquest mandat. Des del primer dia 
així ho hem defensat i ho continuarem dient. 
Poso un exemple: com sabeu, a nosaltres ens agrada no només fer activitat 
institucional, sinó també fer activitat de carrer i de debat públic. I, evidentment, hem 
participat en les mobilitzacions contra el que són les multes a les persones ciclistes. 
Però també la setmana passada fèiem un acte amb un geògraf, que és en Pau 
Avellaneda, a l’Estació Jove, on ens plantejàvem cap a on havien d’anar les ciutats 
avui en dia, també en aquests termes. I ens posaven un exemple que potser ens pot 
servir a nosaltres –en Joaquim en comentava alguns, jo n’afegeixo un altre–, que és el 
cas de Pontevedra, a Galícia, on la gent del Bloc Nacionalista Gallec fa molt de temps 
que desenvolupa, diguéssim, un projecte per fer, per facilitar que els vianants i les 
bicicletes siguin els autèntics protagonistes de les nostres ciutats. 
I aprofito també per dir que nosaltres ja varem ser crítics en el moment. Aquest any la 
Setmana de la Mobilitat va tornar a ser una Setmana de la Mobilitat fluixa, va ser una 
Setmana de la Mobilitat fluixa, la ciutat no es va «empapar» d’aquesta necessitat de 
fer de l’ús de la bicicleta, diguéssim, una prioritat en el nostre dia a dia. Això no ho està 
aconseguint actualment l’Ajuntament, i aquesta és una crítica que nosaltres fem i 
continuarem fent. 
Per tant, com que entenem que és una moció constructiva, que concreta, que diu on 
s’ha d’invertir i que aposta pel diàleg, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, ens 
sumem, estem totalment d’acord amb el plantejament que s’explica en aquesta moció i 
pensem que recull tots els arguments com per donar-li el suport. Estem d’acord que 
nosaltres pensem amb una Girona en la qual sigui possible anar des de qualsevol punt 
a l’altre amb bicicleta, pensem que l’orografia i la distribució dels carrers ho permet, 
però també és veritat que pensem que en determinats moments no és ni prou segur, 
no està sent prioritari i fins i tot és impossible en determinades zones de la ciutat. 
També coneixem i, de fet, varem participar en el seu moment en el Pla de mobilitat i 
pensem que estan molt ben definides totes les accions que cal anar duent a terme, 
però una cosa és allò escrit i l’altra cosa és el que s’acaba duent a la pràctica. I per 
veure què és el que estava previst dur a la pràctica a curt termini hem consultat el Pla 
de govern de la ciutat, que segurament, com tots vostès han mirat, recull quatre 
accions: les bicicletes elèctriques, els aparcaments de bicicletes, el carril bici a sota el 
viaducte i continuar executant el Pla de mobilitat de Girona dotant la ciutat de nous 
carrils bici, connectant-los entre ells i ampliant les estacions de Girocleta. Totalment 
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d’acord, totalment d’acord. El que sí que segurament és motiu de revisió seria això, la 
priorització, la temporalització, el posar tot això en paper i amb dates i donar-li una 
embranzida que crec que la moció que avui ens presenten en vol ser també guspira. 
Cal que si creiem realment amb un projecte, amb una cosa, ho fem palès i hi destinem 
els recursos i les accions que es requereixen. 
Considerem que és la ciutat que està demanant que s’acceleri el desenvolupament del 
Pla de mobilitat, que es prioritzin les accions que se’n deriven i que es realitzin també 
les accions de millora que en aquesta moció es plantegen i d’altres. És per tot això que 
manifestar com la resta de grups que volem viure en una Girona neta de pol·lució, 
sense sorolls, amb voreres amples i adaptades, aparcaments per a bicicletes i carrils 
bici segurs i ben senyalitzats que uneixin els barris i les persones, i per això estarem 
d’acord amb aquesta moció. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Alcalà, regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, qui 
exposa, primer de tot, el que voldria fer és agrair que ens hagi presentat aquesta 
moció, també agrair la feina que fa Mou-te en bici, però voldria fer-li algunes reflexions. 
Vostè ha començat parlant, dient –ho tenim per aquí escrit– que en els darrers anys 
Girona ha començat d’una manera tímida a fer possible que es pugui circular en 
bicicleta per la ciutat. Voldria posar-li una mica amb antecedents. 
El 15 de desembre de 2014, demà farà un any, es va aprovar el Pla de mobilitat urbà 
de la ciutat de Girona. Recordo que vostè, l’entitat que representa, també en forma 
part i que participa d’una forma molt activa. Varem dedicar pràcticament dos anys per 
desenvolupar el Pla de mobilitat. El Pla de mobilitat és el full de ruta en el qual es 
marca totes les línies que parlen del que es refereix a mobilitat. 
També li voldria comentar, m’agradaria parlar de la Girocleta. La Girocleta, actualment 
disposem de setze estacions de Girocleta i superem, estem a prop de 1.850 usuaris 
donats d’alta i que la utilitzen, i estem superant els 1.100 desplaçaments. Això significa 
1.100 desplaçament en Girocleta que la gent té confiança. Tenim feina a fer, 
certament, però estem treballant i estem donant garanties. 
A la pedalada crítica que es va fer jo també hi vaig participar i la recordo que, bé, en 
totes les sèries de petits detalls que anaven recollint, perquè a més a mi em va donar 
perquè portés un grup, jo li recordo que, com aquí s’ha dit vostè va ser alcalde, del 
PSC, per cert, a Salt, i que segons consta ho va fer molt bé, sap que criteris que abans 
es tenien en mobilitat han anat canviant, com pot ser el petit ressalt en els guals, que 
són d’aquelles queixes, d’aquelles queixes que varen sortir molt, però que ara els 
serveis tècnics hi estem treballant, igual que el tema de senyalització que per aquí es 
comentava que efectivament són petits detalls, però que ja entren dintre del que és la 
mobilitat, del manteniment de mobilitat i que hi estem treballant. 
Francament el que sí que em sorprèn és que digui que les últimes accions del Govern 
són, en tot cas, intencions i que no marquen un calendari. Ja li he comentat que el Pla 
de mobilitat marca un calendari i és el que anem seguint i que aquí hi ha d’haver, 
efectivament, les dotacions econòmiques. Avui hem aprovat, en el punt anterior, 
precisament, una cosa que ens reforçarà més, disposar de més liquiditat per poder 
portar-lo a terme. També li vull recordar que en els últims quatre anys hem augmentat 
un 42 per cent el que és la xarxa ciclable. 
Dit això, voldria parlar-li dels punts que vostè ha comentat. En el punt 1, sàpiga que el 
compromís de l’Ajuntament és fer com a mínim el que diu el Pla de mobilitat urbana. 
En el punt 2, quan parla, aquí parla del carril bici, Pedret - Sant Joan Bosco, ja està 
aprovat el projecte amb un import de 63.161 euros. El carril bici del Pont Major a 
Campdorà, la primera fase l’import, també aprovat, és de 167.487 euros. Del carrer 
Oviedo, el tram final, està previst en el 2016, es va avançar al 2015 el tram que està 
fet, però la finalització ja estava prevista en el 2016 i els tècnics hi estan treballant. 
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Sobre el tema de la compra de la bicicleta elèctrica, les ajudes entren dintre del Pla de 
Govern i, efectivament, desenvoluparem perquè es puguin fer les polítiques actives 
que incentivin la compra de la bicicleta elèctrica. 
En el punt 3, parla de les modificacions de circulació. Això ho estem treballant, els 
tècnics ho estan estudiant. El tema del passeig Canalejas està pendent de la reforma 
del carrer, el doble sentit al carrer del Carme també ho tenim en estudi i també, aquí 
no ho ha dit, però sí que ho teníem per escrit, l’estudi dels emplaçaments dels 
polsadors a l’hora de dallò, estem complint amb la normativa d’accessibilitat en què es 
dóna un marge i nosaltres estem dintre d’aquesta normativa. 
Sobre l’aparcament de les bicicletes, també estem tenint converses perquè n’hi hagin 
de vigilats. I efectivament dintre del que són nous equipaments municipals, sempre hi 
ha aparcament de bicicletes. 
I sobre crear la comissió, que aquí també se n’ha parlat, de diàleg, jo crec que vostè ja 
és el tercer president, però penso que les trobades que hem tingut amb tots els 
presidents i amb els membres que ja conec, doncs, penso que han estat fluïdes i què 
hem estat sempre oberts. I també hem de tenir en compte que, a part de la mobilitat 
amb bicicleta, també hi ha la resta de mobilitat, tant sigui amb motos com caminant. 
I vull aprofitar també la mobilitat d’anar caminant, perquè la setmana de la mobilitat 
aquest any anava destinada sobretot a anar caminant i per això es va fer més incís en 
aquesta qüestió; l’anterior era la bicicleta. Però, escolti’m, ja ho varem comentar a la 
Taula de Mobilitat i que es potenciarà i es donarà, o sigui que la intenció no és tancar-
nos, és una mica el que deia el regidor Ribas sobre el tema d’escombraries, en aquest 
cas, el tema de mobilitat, mà estesa per tirar projectes endavant. 
Dit tot això, voldria dir que el nostre vot serà favorable com no podria ser d’una altra 
manera, perquè en realitat el que vostè ens ha dit ja ho estem treballant, com hem 
pogut demostrar, i aquí tenim previst 835.800 euros d’inversió, que ja ho tenim, ja els 
disposem, aquests diners. A mi m’agradaria que, d’aquí un any, tornar a parlar-ne, en 
parlarem abans perquè ho estem fent habitualment, però veurem l’evolució que ha 
tingut el tema dels carrils bici i la mobilitat amb bicicleta. 
 
Intervé el Sr. Corominas, qui manifesta, molt amables pel seu suport. Algunes 
qüestions. El senyor Castel, solucions tècniques, n’hi ha. El meu germà que és aquí 
sempre em diu «si l’home ha anat a la Lluna, com no arreglarem el doble carril del 
carrer del Carme», per exemple. El tema fonamental i em sembla que és una qüestió 
de pressupost, com s’ha dit, aquí i, per tant, de prioritats. I, si s’aprova aquesta moció, 
crec que obliga l’Ajuntament a modificar o a accelerar, que és el que dèiem nosaltres, 
el tema de les prioritats. I pel diàleg nosaltres, senyor Alcalà, si vol, demà mateix, com 
hem fet altres vegades, estem disposats a trobar-nos. Entenem que millorar l’oferta 
formativa a les escoles o la idea que ha sortit aquí de la casa de la bicicleta, crec que 
Girona se la mereix, tenir una casa de la bicicleta, com tenen altres ciutats, que és el 
punt d’inflexió, el punt de trobada de la gent que treballa i que, a més a més, col·labora 
amb el tema de la bicicleta. Nosaltres pensem que la ciutat que ha de créixer amb 
millorar la mobilitat, com s’ha dit aquí, els altres grups. 
I volia fer un apunt només de la Girocleta. Nosaltres pensem que la Girocleta, que té 
un pressupost molt alt, com sabem, senyor alcalde, no l’hauria de pagar l’Ajuntament, 
sinó que la Girocleta és un transport públic individual i com a transport públic individual 
hauria d’anar en el paquet de transport públic. I si va en el paquet del transport públic, 
alliberaríem aquells diners segurament per promocionar la bicicleta i la infraestructura 
de la bicicleta a la ciutat. Com dic, això ho dic perquè fins i tot els estatuts de l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat en parlen, de la bicicleta, i podria ser un tema a estudiar i que 
potser Girona –no sols Girona, sinó l’àrea metropolitana– podria ser capdavantera 
amb això. 
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Nosaltres pensem que s’ha avançat i només volem dir, per acabar, l’aportació, per 
exemple, que fa Mou-te en bici i de manera voluntària a la ciutat. Per exemple, ara 
començarem –no li havia dit a vostè, senyor Alcalà, perquè no ens havíem vist gaire– 
un comptatge d’usuaris, o sigui comptarem usuaris perquè –i a l’hivern nosaltres 
creiem que ha augmentat molt, però no parlem de xifres– puguem dir xifres amb un 
comptatge científic d’usuaris. També els convidem des d’aquí que comprin joguines i 
bicicletes als seus infants i fem la Bicicletada de Reis, que és un acte, diríem, de la 
ciutat. També els convidem ara mateix a l’assemblea popular que farem per celebrar 
també els vint anys. 
I una petició, finalment, que ens ajudin, ja que Girona en Temps de Flors és 
fenomenal, que hi hagi per primera vegada una bicicletada floral a la ciutat. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, agraït de la seva presència i la seva intervenció. 
Encara que tots els grups s’han manifestat a favor, crec que estaria bé poder 
visualitzar el vot favorable de tots els grups. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
11. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía per a l'obligat compliment de les lleis i sentències. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
Després de les últimes decisions i manifestacions adoptades per aquest consistori, per 
part d'alguns regidors, en que per acció o omissió s'han fet propostes d'incompliment 
de lleis i sentències, des del Grup Municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
volem recordar que tant la constitució de l'Ajuntament amb la seva presa de possessió 
dels càrrecs electes, com els representants que en ell exerceixen els seus drets, 
obligacions i funcions tenen el seu origen i funcionament emmarcat en les respectives 
normes que donen forma al nostre estat de dret. En el moment de la presa de 
possessió tots els representants aquí reunits hem jurat, promès o acatat per imperatiu 
legal "guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut 
d'Autonomia de Catalunya". 
Les lleis que regeixen el nostre país i la nostra autonomia fonamenten la base de 
l'estat de dret. Tota llei és modificable o millorable, i cada norma té el seu procediment, 
supressió o el seu matís. Aquest és el marc que entre tots ens hem donat, 
independentment de si són del nostre gust o no. 
Els tribunals de justícia imparteixen la llei segons el marc legal establert i les seves 
sentències són d'obligat compliment per a totes les institucions i els ciutadans per 
igual, tal com defineix l'article 14 de la nostra Constitució. 
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social." 
Per tot el que s'ha exposat anteriorment, proposem a aprovació d'aquest plenari: 
Primer.- Els grups municipals, regidors, regidores, membres de l'equip de govern i 
l'Alcalde mostren aquí el seu total compromís de complir i fer complir totes les lleis i 
sentències, independentment dels seus posicionaments partidistes, ideològics i/o 
personals. 
Segon.- S'informarà de l'acord d'aquesta moció a la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Senyor secretari, crec que tocaria ara el punt número 11 de l’ordre del dia. 
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Fa ús de la paraula la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui manifesta, 
després de les últimes decisions i manifestacions adoptades per aquest consistori per 
part d’alguns regidors, en què per acció o per omissió s’han fet propostes 
d’incompliment de llei i sentències, des del nostre grup municipal, volem recordar que 
tant la constitució de l’Ajuntament amb la seva presa de possessió dels càrrecs electes 
com representants que en ell exerceixen els seus drets, obligacions i funcions, tenen 
el seu origen i funcionament emmarcat en les respectives normes que donen forma al 
nostre estat de dret. En el moment de la presa de possessió, tots els representants 
aquí reunits hem jurat, promès o acatat per imperatiu legal guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
Les lleis que regeixen el nostre país i la nostra autonomia fonamenten la base de 
l’estat de dret, tota llei és modificable o millorable i cada norma té el seu procediment, 
supressió o el seu matís. Aquest és el marc que entre tots ens hem donat, 
independentment de si són o no del nostre gust. Els tribunals de justícia imparteixen la 
llei segons el marc legal establert i les seves sentències són d’obligat compliment per 
a totes les institucions i els ciutadans per igual, tal com defineix l’article 14 de la nostra 
Constitució. 
Per tant, nosaltres demanem que tots els grups, tots els regidors i regidores, que tots 
els membres de l’equip de govern i que l’alcalde mostrin el seu total compromís de 
complir o fer complir les lleis i les sentències, independentment dels seus 
posicionaments partidistes, ideològics i/o personals. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, el meu grup li 
donarà suport a la moció, com no podia ser d’una altra manera, però sí que dues 
consideracions. La primera, complir les lleis és una obligació, crec jo que es queden 
curts quan diuen compromís, jo crec que és una obligació. I, per tant, i vostè ho ha dit 
en la seva intervenció, tots els ciutadans estan obligats a complir les lleis, els agradin, 
no els agradin o els agradin més o els agradin menys. Per tant, jo això del compromís 
ho veig fins i tot, ja li dic, curt, perquè l’obligació és la que és. I no complir les lleis 
porta conseqüències, de vegades administratives, de vegades penals, depèn de quina 
llei és la que cada un incompleix. 
I la segona, dir-li, com ja li he dit, li donarem suport, complir les lleis és una obligació, 
però jo, a part que vostès presentin mocions demanant compromisos de compliment 
de les lleis, també els agrairia que, quan es voten coses contra les lleis, vostès no 
abandonin els plens, sinó que es quedin i sumin els seus vots en contra als del Partit 
Popular. 
 
Intervé el Sr. Martín, regidor del grup municipal del PSC, qui exposa, nosaltres som 
coneixedors de les nostres obligacions i responsabilitats legals com a representants 
electes de la ciutat. Durant la presa de possessió dels nostres càrrecs vàrem prometre 
complir i fer complir la llei, amb especial rellevància a la Constitució i a l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya. L’administració de qualsevol rang disposa d’instruments 
que serveixen per fer vetllar el compliment de les lleis i les sentències. Fa quatre anys, 
es va iniciar un moviment popular i polític a favor d’una opció de model d’estat per a 
Catalunya, la independència, el principal promotor és el Govern de la Generalitat que 
només ha defensat aquesta opció i ha fet servir les mateixes institucions públiques. 
Cada any, des d’aleshores, hem estat testimonis d’un augment dels seguidors 
d’aquesta opció, hem vist moments d’apogeu amb manifestacions, consulta, consulta 
alternativa o eleccions plebiscitàries. 
Davant de tot això, un moviment paral·lel de rebuig sorgeix més com a reacció que no 
com a pròpia acció, des de la negació del diàleg i evidenciant, com dèiem, que negar 
aquest imprescindible diàleg només radicalitza la situació existent. La realitat no és ni 
blanc, ni negre, ni l’opció a, ni l’opció be, convivim en una societat de canvis. Està clar 
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que hi ha un ampli moviment ciutadà partidari d’un canvi de rumb polític, el futur cal 
ser debatut de manera democràtica, totes les opcions són respectables sense 
imposicions. Per tant, no estem en contra de ningú, només a favor del diàleg en 
democràcia, en política, com a solució i sense el jou de la justícia a les nostres 
esquenes. 
Sempre hem estat ben clars: no som independentistes, els socialistes gironins ens 
hem pronunciat clarament sota la responsabilitat que tenim en defensa d’una ciutat i 
un espai comú sense que ningú en quedi exclòs. Per això la nostra proposta és el 
federalisme, no és ni l’opció d’uns ni la dels altres, tan lluny estem de l’immobilisme 
d’uns com de la unilateralitat dels altres. 
El nostre projecte per Catalunya –ho hem defensat i ho estem defensant– es basa en 
quatre principis: reconeixement de la realitat nacional catalana com a nació; regles, cal 
que quedi establert quines competències gestiona l’Estat i quines Catalunya; 
representació; recursos, Catalunya necessita un millor finançament més just i adequat 
a les necessitats que té. El model econòmic d’un l’estat federal ha d’estar basat en els 
principis de suficiència i justícia, però també i des de l’esquerra no podem renunciar a 
la solidaritat. Una Catalunya nació en un estat de nacions, només encaixable amb les 
tècniques i recursos que aporta el model federal. El federalisme és, doncs, entendre 
que els pobles d’Espanya són un conjunt de nacions i regions diferents, amb 
necessitats de reconeixement diverses, però que poden compartir interessos 
estratègics de futur, i que poden ser actors conjunts en els reptes globals de la 
immediatesa europea, perquè Europa mateixa camina cap a un necessari i 
imprescindible federalisme entre els estats. 
I per finalitzar, la votació sobre la moció de suport a la declaració del Parlament de 
Catalunya del passat 9 de novembre, el nostre grup municipal es va abstenir i vàrem 
exposar els motius. Aquesta vegada també ens abstindrem motivats pel respecte que 
el nostre grup municipal té cap a la resta dels pensaments polítics i opcions amb els 
quals conviu a Girona. No estem a favor ni de l’opció independentista, ni de l’opció 
negacionista, nosaltres defensem la federalista. 
 
Intervé la Sra. Costa, regidorda del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, nosaltres votarem en contra i simplement dir que no entrem a discutir-ho 
perquè per nosaltres no té cap sentit, aquest plantejament. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, jo puc 
entendre que en alguns casos es tingui com a referent, doncs, el senyor Peces Barba, 
o que es pugui tenir com a referent Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de 
Miñón, José Pérez Llorca, Manuel Fraga Iribarne, fins i tot Tura o Miquel Roca. No és 
el nostre cas, els pares de la Constitució no són els nostres referents ideològics; els 
nostres ho són gent com Pepe Beúnza, per exemple, que va passar anys a la presó 
per reclamar un dret digne i just com era el de l’objecció de consciència, gent com 
Pepe Beúnza o com en Joan Surroca, que defensava l’objecció fiscal, i estaven 
disposats a pagar amb la llibertat o amb sancions dures el dret a l’objecció de 
consciència o a l’objecció fiscal. 
Per què explico això? Perquè per sobre de tot no hi ha la llei, per sobre de tot hi han 
altres coses, coses que reconeix la mateixa Constitució. Però, fixi-s’hi, l’any 1971 Pepe 
Beúnza va estar disposat a anar a la presó bastants anys. Fins a l’any 78, la 
Constitució espanyola –i gràcies a gent com ell– no va incorporar el dret a l’objecció de 
consciència per motius ètics, filosòfics, religiosos, morals, polítics. Per tant, fins i tot la 
mateixa Constitució sacrosanta que vostès defensen és una llei que reconeix que hi ha 
alguna cosa per sobre d’ella mateixa, com és la consciència, la consciència amb 
diferents vessants, siguin motius ètics, religiosos, filosòfics, humanitaris, ho reconeix la 
mateixa Constitució. Però ho fa i ho va fer set anys després que algú pagués amb la 
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seva llibertat personal. Però fixi’s que no va ser fins a l’any 84 que va fer una llei per 
regular aquest dret, és a dir, la llei sempre va per darrere, va per darrere de la societat 
civil, sempre hi va, sempre hi va, amb aquest tema i amb tantíssims altres, la llei 
sempre va a remolc. 
I, per tant, a nosaltres no ens és un referent, aquesta llei, perquè creiem que hi ha 
altres principis que estan per sobre. Ho creiem i ho defensem així i, per tant, actuarem 
en conseqüència amb les implicacions que això tingui. Ens és igual, la llei sempre s’ha 
canviat d’aquesta manera. I no és veritat, com s’ha dit en altres debats i segurament 
avui algú té la temptació de dir-ho també, no és veritat que no hi hagi democràcia 
sense llei, és justament al revés, primer són els principis democràtics i després, la llei. 
Els principis democràtics, que són els principis republicans, que no hem inventat ara fa 
quatre dies, sinó que vénen de molt més lluny que la mateixa Constitució i totes 
aquestes lleis que vostès apel·len. 
Per tant, nosaltres evidentment hi votarem en contra, perquè així ho creiem, perquè 
així ho hem exposat i perquè evidentment, com li dic, hi ha altres coses que estan per 
sobre d’aquests principis que vostès advoquen. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, li diré 
obertament, el nostre grup, al que és favorable sobretot és a la llibertat d’expressió, a 
la llibertat de pensament, a la llibertat de vot i que això no es condicioni. Li dic això 
perquè aquesta moció fa referència als regidors i regidores que es van manifestar 
d’una determinada manera. El principi bàsic democràtic és la llibertat de pensament i 
de vot i d’expressió, i coartar aquest principi és no ser demòcrata. Aquesta és la 
primera realitat. Perquè aquí ens podem manifestar tots com vulguem, sense que 
ningú condicioni. 
Ja que fa referència a aquesta norma tan important com és la Constitució, i fa 
referència a l’article 14, li recordaré l’article 9.1 que aquest gran Tribunal 
Constitucional espanyol estableix de forma molt clara, el 9.1, que hi ha d’haver el 
principi de lleialtat, lleialtat entre administracions, i això vol dir, obliga l’Estat espanyol a 
complir les lleis i les sentències per igual que s’han de fer complir aquí a Catalunya. Li 
parlo del tema de les beques? Li parlo del 0,7? Li parlo del problema que hi ha amb el 
tema de les infraestructures i el que es deu a Catalunya amb aquesta qüestió? No val 
vindre en època d’eleccions i plantejar aquesta qüestió, el que val és exercir amb 
aquesta realitat i defensar un principi bàsic: que tots ens podem expressar com creiem 
perquè això és un principi bàsic democràtic en qualsevol país. 
Vindre aquí a donar lliçons del que hem de complir quan els altres no compleixen, 
vindre aquí a donar lliçons que hem de complir determinades lleis a les quals han 
passat, recordo que era la paraula «ribot», els mateixos que ara defensen el 
federalisme, va ser un representant seu que va dir «le pasaré el ribot» a l’Estatut 
d’autonomia, i «alardejava» d’aquesta realitat. Cepillo, cepillo! Però, bé, bàsicament va 
ser com un ribot, perquè en va plomar tot el que va poder. A partir d’aquí, la realitat és 
aquesta. Aquesta és la realitat del que ens estem movent, només volen les lleis que a 
vostès els interessa, res més, amb les lleis que se senten còmodes vostès, no amb el 
que està demanant, evidentment, un poble quan expressa una voluntat molt clara. 
Jo li tornaré i em repetiré, jo em confirmaré, crec que el meu grup es confirma 
íntegrament amb el que va dir en el seu dia: la nostra llibertat d’expressió, de vot i de 
voluntat confirma el que varem manifestar en el seu moment, i d’això no ens 
n’avergonyim, és el que pensem. 
 
Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, primer de tot, 
gràcies al Partit Popular per aquest vot favorable. Però, sí, senyora Veray, només dir-li 
que nosaltres sí que respectem les lleis i els tribunals i això passa per no participar i 
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votar una moció, moció que li recordem que en aquell moment ja estava suspesa 
cautelarment pel Tribunal Constitucional. 
Faré una valoració general, però primer dir-los als senyors de la CUP que tampoc 
tenia sentit portar aquella moció aquí, si no haguessin portat aquella moció en aquest 
plenari, ara no estaríem discutint sobre el compliment o no compliment de les lleis. Els 
senyors de Convergència, van ser vostès que van accedir a portar aquesta moció al 
Ple, per tant, hi ha part del seu raonament, senyor Ribas, que no entenc. 
I, per acabar, no m’estendré gaire, només dir que vostès són representants públics, 
que han estat escollits per uns ciutadans que han anat a votar, i si vostès no 
compleixen la llei, a mi m’agradaria saber quina és la legitimitat que tenen vostès per 
aplicar als ciutadans d’aquesta ciutat que compleixin les lleis... (Veus de fons.) Jo no 
l’he interromput, senyora Pèlach, per tant, li demano que ara el torn de paraula és meu 
i, per tant, no m’interrompi. També m’agrada sentir, com per exemple fa vostè en les 
comissions, quan es tracta algun tema i no sap què en diu la llei al respecte, que 
pregunti què diu la llei sobre això, què diu la llei sobre allò. Però quan m’ho haig 
d’aplicar a mi mateixa, això no serveix. Perdoni, senyora Pèlach, però això no va així, 
la llei és igual per a tothom i, li agradi o no li agradi, vostè i la resta dels regidors i 
regidores que estem aquí l’hem de complir. D’acord? Estic d’acord que potser totes les 
lleis no ens agraden, molt bé, a nosaltres també hi ha lleis que no ens agraden, però 
per això han de formar majories i anar a canviar aquestes lleis on toqui. I sabem tots 
els que estem aquí que canviar les lleis no depèn de l’Ajuntament de Girona. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es desestimada per 
divuit vots en contra dels grups municipals de CiU, ERC-MES i CUP-Crida per Girona, 
quatre abstencions del grup municipal del PSC-CP i tres vots a favor dels grups 
municipals de C’s i el PPC.  
 
12. Moció que presenta el grup municipal del PSC per millorar la prevenció i la 
transversalitat de les polítiques d'atenció a la infància, l'adolescència i les 
famílies. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
Després de conèixer quins són els serveis i polítiques que l'Ajuntament de Girona està 
portant a terme en matèria d'infància i de joventut, constatem que el principal repte de 
futur d'aquests serveis municipals, és el de promoure xarxes de prevenció, 
conjuntament amb els Serveis Socials bàsics i especialitzats, i perseverar 
especialment en aquells aspectes que més afecten la infància en l'actual context de 
crisi. També cal abordar la necessitat d'una major transversalitat en totes les accions 
relacionades amb la infància, la joventut i les famílies: la conciliació de la vida laboral 
amb la familiar i la personal; procurar per l'envelliment actiu de la gent gran; la 
protecció de membres vulnerables de les famílies; potenciar els serveis per a persones 
amb dependència lleu i gran dependència i/o en risc d'exclusió; fomentar l'autonomia 
de les persones amb discapacitat i defensar el dret a la igualtat d'oportunitats de totes 
les dones de Girona. 
A Girona tenim una taxa del 18,08% (0-15 anys) de població jove (16-29 anys) i un 
18,26% de població infantil. Diferents indicadors i estudis de Càritas o de la Creu Roja 
ens indiquen un deteriorament –i la cronificació d'aquest deteriorament- de la situació 
socioeconòmica d'una part de les famílies gironines. Atenent els índexs de risc 
d'exclusió social publicats per la Generalitat de Catalunya, es podria estimar que a la 
nostra ciutat hi ha entre 3.000 i 4.000 infants i adolescents, que es podrien trobar en 
risc d'exclusió social. Caldria per tant un anàlisi que obtingués dades concretes sobre 
la situació a Girona en aquest apartat. Aquesta situació no només té efectes sobre el 



 

53 
 

rendiment educatiu d'infants i d'adolescents, també en té sobre possibles 
comportaments i actituds socials futures. Cal enfortir les unitats familiars i protegir 
infants i adolescents. 
Els Plans per a la Inclusió Social, el Pla local per la Infància i Adolescència (PLIA), el 
Pla de Gènere 2012-2015, el Consell de LGTB, els Pactes del Temps i un llarg 
etcètera, són tots tan necessaris com indispensables. Però cal garantir una visió 
integrada i transversal de les polítiques públiques per a les famílies que permeti la 
necessària coordinació entre departaments i una visió global de l'acció de Girona en 
clau d'unitats familiars. 
Si bé tots els Plans municipals haurien de ser transversals, el Pla per les famílies ha 
de ser el més transversal de tots, perquè és el que va dirigit a totes les edats i a totes 
les famílies de la ciutat: famílies joves o amb joves-infants, famílies de persones grans 
o amb persones grans, dones i homes que formen diversos models de famílies 
implicant tots els àmbits municipals: Serveis Socials, Salut, Immigració, Discapacitat, 
Esports, Participació, Educació, Cultura, Habitatge, Infància, Joventut, Dona o Gent 
Gran. 
L'Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència en situació de risc (EAIA), 
conjuntament amb els Serveis Socials Bàsics, per la seva àmplia experiència i 
coneixement tant dels barris com dels serveis que s'oferten, haurien de liderar aquests 
treballs i establir quins són els millors mecanismes de transversalitat i prevenció en 
matèria de protecció i l'enfortiment de les condicions de les famílies que es troben en 
risc d'exclusió. 
En paraules dels representants de la Taula del Tercer Sector: "com a resultat 
d'aquesta precarització, s'ha produït un increment considerable de desnonaments i de 
situacions de pobresa energètica, la qual cosa ha afectat directament a les persones i 
famílies, tant adultes com d'infants. Juntament amb aquesta situació, s'han produït 
moltes mancances en les necessitats bàsiques de les persones afectades 
(alimentació, higiene, salut física, salut mental...), que han quedat sense resposta. No 
hi ha hagut polítiques socials globals i transversals que afrontessin la nova situació, 
sinó que s'han donat respostes aïllades i puntuals". 
Per tot això proposem diferents punts d'acord en la direcció de millorar la prevenció i la 
transversalitat de les polítiques d'atenció a la infància, l'adolescència i les famílies. 
1. Realitzar un estudi analític per tal de tenir quantificades i conegudes les necessitats 
bàsiques de la infància i de l'adolescència enteses en sentit integral però, 
especialment, les relacionades amb la protecció dels menors i l'accés universal a 
l'alimentació, l'educació i la salut, així com la cobertura de necessitats bàsiques a la 
ciutat de Girona. 
2. Elaborar un Pla Municipal de Famílies que reculli un ventall ampli d'activitats 
socioeducatives gratuïtes adreçades a millorar les oportunitats educatives i culturals, 
per afavorir el ple desenvolupament a partir de l'accés en igualtat de condicions. 
Aquest Pla ha de servir també pel disseny i la conceptualització de serveis i projectes 
específics dirigits als grups familiars com a tal, així com per detectar necessitats i 
reptes de futur com poden ser la promoció de la parentalitat positiva, o escoles de 
pares; per potenciar la prevenció en la protecció de la infància i l'adolescència, més 
enllà dels programes actuals que donen atenció a famílies on ja s'ha manifestat la 
problemàtica exposada. 
3. Garantir l'accés al dret bàsic de beca menjador a tots els infants i adolescents de 
Girona fins al llindar tres de renda segons taula establerta pel Consell Comarcal, amb 
un Pla Municipal de Beques Menjador, que determini criteris econòmics i socials de 
concessió, que asseguri l'ús d'aquest dret a l'inici del curs escolar, i en períodes de 
vacances, per mitjà de complementar el finançament aportat per la Generalitat a través 
del Consell Comarcal. 

 



 

54 
 

Presenta la proposta la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC-CP, qui 
exposa, els serveis socials són un pilar de l’estat del benestar pensat per evitar 
l’exclusió social i la pobresa. La situació actual de crisi, d’atur, de precarització, ha 
portat mancances de les necessitats bàsiques de les famílies i el creixement de les 
desigualtats. En el context de crisi actual, lamentablement, els serveis socials s’han 
convertit en alguns casos en serveis de reacció, ajudes d’urgència per medicaments, 
aliments, habitatge..., s’actua puntualment en cada cas donant respostes aïllades i 
puntuals. Els serveis bàsics d’atenció social, el 2014, van atendre 4.873 famílies, de 
les quals un 25 per cent, aproximadament unes 1.200, tenien dificultats per cobrir les 
seves necessitats bàsiques. Avui sortia al diari la notícia de les dades del mes passat, 
el mes de novembre, de 149 ajudes d’urgències, el 42 per cent d’aquestes eren 
exclusivament per subsistència de les necessitats bàsiques d’aquestes famílies. 
Els representants de la Taula del Tercer Sector ens adverteixen de la falta de 
polítiques globals i transversals. L’Ajuntament disposa de diferents plans d’inclusió 
social en el Pla d’infància i adolescència, el de gènere, el Consell de Cohesió Social, 
tots ells molt necessaris, calen polítiques de prevenció transversals. 
El que proposem en aquesta moció és, primer, fer un estudi per tal de tenir dades 
quantificades de la nostra ciutat, de les necessitats bàsiques, especialment 
relacionades amb la protecció de la infància. Necessitem dades per tenir informació de 
la situació de la nostra ciutat. L’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, l’EAIA, 
l’any passat va atendre 324 menors en situació de risc, ens vàrem entrevistar amb 
l’equip tècnic de l’EAIA i ens van expressar la necessitat de fer més feina amb 
prevenció, de treballar amb les famílies, de fer un treball previ amb aquestes famílies 
perquè els infants no arribin als serveis de l’EAIA o al servei d’infància. 
Aquí proposem la creació d’un pla transversal de famílies –i diem «famílies», perquè el 
model de família cada vegada és més canviant, ja no hi ha un sol model, sinó les 
famílies canvien– dirigit a totes les edats que tinguin en compte els diferents tipus de 
família –joves, grans amb infants o persones grans– que impliquin els àmbits dels 
serveis socials, salut, discapacitat, esport, participació, educació, etcètera, per 
potenciar programes de prevenció en la protecció de la infància i l’adolescència, 
programes preventius de suport a la família, a les famílies, promoció de la parentalitat 
positiva o escoles de pares. L’objectiu és treballar amb les famílies i donar suport i 
assessorament abans que els casos arribin a infància. Pel coneixement del territori i la 
problemàtica dels casos, aquest pla podria ser liderat per l’EAIA juntament amb els 
serveis bàsics socials. 
I el tercer punt d’acord que plantegem és garantir el dret bàsic a la beca menjador amb 
un pla municipal de beques seguint els criteris econòmics i socials que asseguri 
aquest dret als infants. Fins al llindar 3 de la renda, segons la taula del consell 
comarcal, caldria establir, considerem, un protocol perquè aquestes beques 
s’assegurin un repartiment just i que les famílies que ho necessitin, doncs, la tinguin. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, senyora Riera, 
jo li donaré suport a aquesta moció, crec que tot el que es pugui fer per millorar 
l’atenció a la infància, per prevenir situacions com les que ens estem trobant amb 
relació al tema de la infància i també amb les beques menjador, jo crec que és 
important i que s’hi ha de treballar i, a més, quan vostès parlen d’un pla de família, 
cosa que nosaltres compartim i trobem interessant. 
Però sí que deixi’m dir-li una cosa abans d’acabar, i ja veu que sóc molt breu, perquè 
vostè ha explicat molt bé el que demanen i hi estem d’acord, però crec que haurien de 
ser una mica més humils quan parlen de certs temes. El primer informe que fa el 
senyor alcalde, que és el de presidència, ens parla, per exemple de l’evolució de l’atur 
a la ciutat de Girona. I només amb les dades de la ciutat de Girona, ja no li parlo de les 
comarques, perquè estem a l’Ajuntament de Girona, també crec que haurien de 
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reconèixer i veure que algú va crear les situacions que avui encara algunes famílies a 
la ciutat de Girona pateixen. I mentre l’any 2008, 2009, 2010, 2011 l’atur creixia a la 
ciutat de Girona amb uns números bastant preocupants, ara –i el mateix alcalde ho ha 
dit en el seu informe de presidència– portem vint-i-quatre mesos que la diferència 
interanual és la tendència de tot el contrari. 
Per tant, també crec que quan van governar Espanya i també quan van governar 
aquest Ajuntament en època plena de crisi haurien d’haver pres les decisions i les 
mesures que ara estan Ple rere Ple demanant-nos a tots que li donem suport. Penso 
que també farien un favor a tots els gironins i les gironines si en algun moment 
acceptessin que són part de la culpa que la situació sigui la que és. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui manifesta, seré molt breu. 
En primer lloc, dir-li a la senyora Riera que donarem suport a la moció i en el mateix 
sentit que el Partit Popular, vull dir, sembla que la memòria té aquelles cames tan 
curtes que no recordem quan uns governaven aquest Ajuntament, no només sols, sinó 
amb un tripartit, on varem veure tot aquell derroter de medalletes puntuals. Vull dir, 
aquelles polítiques de la medalleta puntual, on també ens varen abocar a moltes 
situacions que estem vivint en aquest moment i repercussions que vivim. És evident. 
Però li vull dir i vull recalcar un punt que vostè diu «garantir l’accés bàsic a la beca 
menjador», evidentment, i això ja ho fem des del consell comarcal i els seus 
representants en el consell comarcal, anar al llindar 3 que vostè nombra, i s’hi treballa i 
és una valoració del recurs, del recurs econòmic, de la situació familiar i vostè sap que 
molts queden fora i inclús tenen un decalatge de temps per poder tornar a refer aquells 
documents que poder no presenten adequadament per poder sol·licitar. Evidentment, 
li donarem suport, evidentment en època estival on tenim les escoles tancades no 
volem cap infant que aquell àpat, que aquella crisis econòmica l’ha abocat a fer un sol 
àpat poder a l’escola, com hem vist casos i hem viscut casos, evidentment hi serem al 
cantó, però una mica de coherència, una mica de sentit comú i responsabilitat, 
reconeixent allò que hem fet malament per anar en aquest món que ens plantegen tan 
bo i tan millor. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui manifesta, compartim la necessitat de planificar i de donar coherència a les 
actuacions que es fan en el marc de la política a les famílies, en el marc dels serveis 
socials, compartim la necessitat política de fer política preventiva amb les famílies i 
bàsicament sobretot per avançar-se, diguéssim, a les situacions de risc social i de 
cronificació d’aquest risc social. Per tant, compartim tot això i creiem que evidentment 
és necessari destinar-hi recursos. Creiem que no és ni està sent una política prioritària 
del Govern actual i creiem que hauria de ser-ho, creiem que hauria de ser-ho i apunto, 
encara que és, la setmana que ve en parlarem, tots hem vist ja una mica els 
pressupostos i veiem que no és encara una política prioritària. Per tant, compartim 
aquesta necessitat de destinar-hi recursos i de treballar per la planificació i per fer 
política preventiva amb les famílies. 
Aquest estudi i entenc, diguéssim, que ve a ser una diagnosi i la realització d’aquest 
pla municipal de famílies entenc que ha de complir aquestes funcions i ha de vincular-
se amb altres instruments ja existents com són el PLIA o com és el Pla de gènere. 
Compartim també dubtes sobre la forma que s’està gestionant el fet aquest de 
completar les beques menjador, que sí que és veritat que es donen des del consell 
comarcal, però que és veritat que no arriben al cent per cent, hi han mancances. Des 
de l’Ajuntament, doncs agraïm l’esforç que s’està fent per completar aquestes beques 
menjador, però és cert que hi han certes llacunes en la gestió d’aquest completar i 
agrairíem que es fes d’una manera més transparent, més organitzada, més coherent, 
diguéssim, i més planificada. I, per tant, ja sabem que en el Ple i en altres espais s’ha 
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preguntat repetidament per aquestes beques i, per tant, seria d’agrair que d’una 
vegada per totes es fes una regulació i una planificació de com s’estan gestionant 
aquestes beques. 
I, per tant, doncs estem a favor, votarem a favor d’aquesta moció, perquè creiem que 
ha de ser una eina bona de treball i de definició de planificació per tirar endavant 
polítiques que han d’ajudar a evitar, precisament, aquesta cronificació i aquestes 
situacions de risc social. 
 
Intervé el Sr. Calvo, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, dir-los que 
nosaltres compartim la filosofia que hi ha al darrere d’aquesta moció, som plenament 
conscients que hi ha una bona voluntat a l’hora de plantejar aquest tema. 
Malauradament nosaltres considerem que la moció presenta una quantitat molt gran 
de temes barrejats, sobretot en la seva fase explicativa. Ens ha costat trobar-hi un fil 
conductor i hem vist com es barregen aspectes com la pobresa energètica, la 
protecció a la infància, la prevenció, el suport a les famílies, els serveis especialitzats. 
A més, deixi’ns aprofitar, utilitzen dades de Càritas i de Creu Roja, que certament dues 
entitats que treballen molt i molt bé a la ciutat de Girona, però no volem deixar passar 
aquest esment a seguir reclamant el que aquest Ple ja va aprovar, que era el mapa de 
pobresa, és a dir, un mapa de distribució socioeconòmica de la pobresa a Girona on 
puguem tenir quin tipus d’estructures familiars, quantes famílies amb fills, en quins 
barris hi ha més afectació o no. 
Malauradament també, i repassant el Pla de govern, hem vist que no hi és i..., no, no, 
no hi és, hi ha un pla de pobresa infantil i després també hi ha un segon punt que és el 
de pobresa energètica. Considerem –i aquí ens volem queixar– que si seguim dient 
que les mocions que es porten en aquest Ple se li donaran un seguiment i intentaran 
portar-se a terme, que en el pla de Govern que han presentat no hi surti, doncs, és 
motiu del nostre desacord. En tot cas, diguem que el pla de pobresa infantil que 
plantegen i el de pobresa energètica no responen a la voluntat d’aquest consistori de 
tenir un mapa de distribució sociodemogràfica de la pobresa a Girona. Però, val, 
aquest seria un punt que ens faria no anar en la línia que vostès apunten. 
D’altra banda, recordar-los que Catalunya disposa d’una llei que és una llei innovadora 
i reconeguda a nivell europeu, que és la Llei 14/2010, de drets i oportunitats de la 
infància. Només fer-los un matís, que és que en aquesta llei clarament es descriu com 
les competències en prevenció són dels equips socials d’atenció bàsica o primària, per 
tant, estaríem totalment d’acord que siguin aquests equips els que es dotin de més 
personal i que es dotin de més recursos per poder desenvolupar tota aquesta tasca de 
prevenció. Per tant, haguéssim vist bé una moció que anés a donar recolzament quant 
a més personal o més recursos per als serveis bàsics d’atenció social, ja que la llei 
clarament els delega aquestes competències en prevenció. 
Alhora, també aquesta mateixa llei fa un esment i indica la no-idoneïtat del tractament 
o de la utilització del concepte «menor». Clarament indica que seria millor el 
tractament com a «infants», «joves» o «adolescents», perquè no podem utilitzar un 
concepte, o una definició, o un atribut jurídic per definir una persona. 
Per tant, en aquest punt, pensem que el consistori de la ciutat ja té un encàrrec que és 
l’encàrrec de desenvolupar aquest mapa sociodemogràfic de distribució de la pobresa 
a la ciutat i estem segurs que d’una manera o altra ho portaran a terme. 
En segon punt, el que plantegen d’un pla municipal de les famílies, la veritat que en la 
filosofia també hi estem d’acord, pensem que és necessari, pensem que les famílies 
són un element important a l’hora d’estructurar la vida de les persones, però, en 
aquest «barriborreig» que hi hem vist en els diferents aspectes que s’hi apunten, no 
hem acabat de trobar-li el fil conductor del que es pretenia amb aquest punt. Per tant, 
sí que els emplacem a poder-ne parlar, creiem que ja ha ser un element que ha de 
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formar part del debat i que ens hi trobaran i segurament seria bo que es desenvolupés 
d’alguna manera aquest aspecte que apunten. 
La tercera part de la moció en la qual parlen del tema de les beques menjador, des del 
primer dia que hem retornat aquí, des del primer dia que crec que estem sent els 
primers que hem anat preguntant i repreguntant al regidor amb relació a aquest tema. 
Ens en vam preocupar el mes de maig, a l’estiu ens vam preocupar per com estava 
aquest tema per a les famílies o per als infants que no podien rebre aquesta atenció 
als casals, per exemple, però el que sí que trobem molt a faltar i on sí que ens 
trobaríem també és en el tema més específic dels instituts, que hem reclamat diverses 
vegades. Pensem que aquesta és una assignatura pendent, pensem que als instituts –
en gran part d’ells– no s’està garantint aquest tema i que, en alguns casos, fins i tot es 
garanteix amb un suc i un entrepà, evidentment que s’hauria d’intentar aconseguir que 
estigués garantit, aquest àpat, per a tots els de l’institut. 
Per tant, per tota aquesta sèrie d’arguments diferents, no ens queda clar donar 
recolzament a la seva proposta, pensem que hem d’intentar ser la veu d’aquestes 
persones de la manera més rigorosa i millor possible, i no donarem suport a la moció 
que avui presenten. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui manifesta, primer de tot 
per manifestar que el nostre vot serà contrari a la moció plantejada per una raó ben 
senzilla. És evident que davant de la situació que ens trobem quan entrem al Govern 
la passada legislatura, el que cal és actuar en primera instància reactivament, perquè 
evidentment trobes una realitat i has d’actuar i has de posar totes aquelles eines que 
siguin necessàries. Però això en cap moment ens va fer defugir d’una necessitat de 
polítiques preventives, li acaben de fer referència altres grups, no ho estic pas dient jo, 
sinó que en el punt 240 del programa electoral –del programa de govern– ja s’indica 
de forma clara fer el mapa de la pobresa infantil de Girona. Senyor Calvo, si fem 
l’infantil, fem el familiar, per tant, ja tindrem el mapa socioeconòmic al qual vostè 
estava fent referència fa un moment. Evidentment, el que anem és a atacar una 
problemàtica molt concreta, però evidentment això donarà una visió molt clara de la 
ciutat de Girona i també de la realitat socioeconòmica de les famílies que viuen a 
Girona. 
I estem duent a terme polítiques de caràcter transversal, no només el PLIA, sinó que 
també el Pla local de joventut, com el Consell de les Famílies també, que es crearà 
properament amb una finalitat molt clara: tindrà una política de caràcter transversal i 
que ens permeti tindre una imatge molt clara de la realitat. 
No comparteixo, senyor Calvo, el tema de l’institut, jo crec que des de la regidoria del 
senyor Berloso se’ls va entregar quin era el protocol de tot el tema del complement de 
les beques que es donaven, de les beques menjador, com la situació que hi havia a 
les diferents tant escoles com instituts, on es reflectia quina és la realitat. 
Intentem, jo suposo que a través d’aquest consell, del Consell de Famílies, també ens 
permetrà tindre una imatge molt més clara i molt més nítida i quan tinguem aquest pla 
de la pobresa infantil o familiar, evidentment tindrem una mirada molt més ajustada a 
la realitat de la ciutat de Girona que potser ens permetrà no ser tan agosarats a 
vegades a fer afirmacions que hem de ser més curosos i conèixer realment quina és la 
realitat del que hi ha. 
Per tant, en definitiva, entenem que la feina s’està fent, el Pla de govern diu molt clar 
el caràcter transversal del treball que s’està duent a terme i la finalitat és, evidentment, 
tindre aquest mapa socioeconòmic infantil i familiar que permeti, doncs, resoldre el que 
estan peticionant i és una feina que ja està duent a terme l’equip de govern. 
 
Intervé la Sra. Riera, qui explica, primer de tot, agrair als grups municipals que ens 
donaran suport en aquesta moció. Volia comentar a la senyora Veray el tema de l’atur 
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2008, 2009, 2010, doncs va ser un fenomen de la crisi global i no va ser culpa del 
Partit Socialista, no som tan dolents. A nivell de la situació que es va crear a nivell 
municipal, el servei d’infància recordar que el va crear quan el Grup dels Socialistes 
estàvem en el Govern d’aquesta ciutat. 
Contestar també al senyor Calvo, el tema que diem que un barrig-barreig de moltes 
coses, doncs sí, és veritat, perquè la pobresa afecta moltes coses. No podem parlar 
de pobresa energètica separadament de la pobresa d’habitatge, de pobresa d’infància, 
tot acaba anant junt, al final la família acaba patint de moltes bandes. 
I el que proposem és això és un pla transversal que treballi amb tots aquests aspectes, 
que treballi temes socials, salut, discapacitat, cultura, educació, particip, per això hi ha 
tant de barreig. I sí que proposàvem que fos liderat per l’EAIA, els serveis bàsics 
socials de l’Ajuntament. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació es desestimada per  
catorze vots en contra dels grups municipals de CiU i ERC-MES i onze vots a favor 
dels grups municipals de CUP-Crida per Girona, PSC-CP, C’s i PPC.  
 
13. Moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC-MES, PSC, CUP i C's 
de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la guerra 
civil. 
 
L'ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és una 
iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l'ADN 
pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s'obrin les fosses comunes 
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les 
exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable. 
A Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n'han obert en total 3. Hi 
ha més de 4600 famílies que han donat d'alta al seu familiar al Cens de Persones 
Desaparegudes de la Generalitat tot i que aquestes xifres es podrien duplicar atès que 
es calcula que més de la meitat de famílies no s'han donat d'alta encara. 
El juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla pel 
que fa a la recollida de les mostres d'ADN. És per aquest motiu que diversos familiars 
de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el 
testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, 
per tal d'assegurar les futures comparatives d'ADN i mantenir l'esperança de la 
identificació dels desapareguts. 
El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació Bosch 
i Gimpera, van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d'un protocol 
rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d'obtenir i guardar les mostres dels 
familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i s'iniciava un procés que ja s'estava 
fent a altres països del món que han patit conflictes similars http://dom.cat/5br. 
Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de Desaparicions 
Forçades de l'ONU a l'Estat espanyol, es va informar d'aquesta iniciativa al Parlament 
de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una 
àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava la iniciativa del Banc d'ADN, la 
modificació de la Llei de Fosses i l'actualització del mapa de fosses. 
El passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars dels 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de 
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s'ha creat un material 
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la 
necessitat d'aquesta eina genètica per a la identificació de les persones 
desaparegudes. 
Des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la 
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ciutadania i també les administracions han fet una notable tasca de divulgació de la 
memòria històrica. És responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i s'afavoreixi 
totes aquestes iniciatives a favor de la dignificació, divulgació i difusió de la memòria 
històrica. 
És per tot l'exposat que proposem al de l'Ajuntament l'adopció dels següents: 
Primer. Mostrar el suport institucional de l'Ajuntament a la iniciativa del Banc d'ADN de 
la Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones desaparegudes a la 
Guerra Civil, així com a altres iniciatives que s'endeguin a Catalunya amb aquest 
mateix objectiu. 
Segon. Difondre el projecte del Banc d'ADN així com d'altres iniciatives que afavoreixin 
la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, a la ciutadania, 
mitjançant les següents mesures: 
- Organització de conferències informatives per fer difusió del material audiovisual i del 
Banc d'ADN. 
- Formació i informació als treballadors i treballadores responsables de l'atenció a la 
ciutadania de l'Ajuntament per tal que puguin informar d'aquestes iniciatives. Facilitant 
així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de 
servir per identificar els cossos de les fosses i d'altres que en un futur es puguin 
exhumar. 
- Inserció d'informació d'aquesta iniciativa en els diferents elements comunicacionals i 
informatius locals (bàner al web, circulars i/o butlletins informatius...) 
- Enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi 
i en especial, a les que fomentin la divulgació i la memòria històrica. 
Tercer. Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del 
Banc d'ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions Forçades del període 
1936-1977. 
 
Passaríem a la següent moció. No, la següent moció, de fet, encara que està 
presentada pels grups municipals de Convergència, Esquerra Republicana - MES, 
PSC, CUP - Crida per Girona i Ciutadans, també compta amb el suport, el vot afirmatiu 
de la portaveu del Partit Popular i hem convingut tots plegats que faríem una 
declaració institucional, per tant, llegiré, si els sembla, la part dispositiva i faríem el fet i 
podríem passar a la votació. 
Primer, mostrar el suport institucional de l’Ajuntament a la iniciativa del banc de l’ADN 
de la Universitat de Barcelona per la identificació de les persones desaparegudes a la 
Guerra Civil, així com altres iniciatives que s’endeguin a Catalunya amb aquest mateix 
objectiu. 
Segon. Difondre al projecte de banc d’ADN així com d’altres iniciatives que afavoreixin 
la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, a la ciutadania 
mitjançant les següents mesures: organització de conferències informatives per fer 
difusió del material audiovisual i del banc d’ADN, formació i informació als treballadors 
i treballadores responsables de l’atenció a la ciutadania de l’Ajuntament per tal que 
puguin informar d’aquestes iniciatives, facilitant així que els familiars que tinguin 
desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir per identificar els cossos 
de les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar, inserció d’informació 
d’aquesta iniciativa als diferents elements comunicacionals i informatius locals, bàner 
al web, circulars o butlletins informatius, etcètera; enviament d’una circular informativa 
sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi i, en especial, a les que fomentin la 
divulgació i la memòria històrica. 
I tercer, informar d’aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de 
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Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors del 
banc d’ADN de Catalunya que gestionen les desaparicions forçades del període 1936-
1937. 
 
Ningú demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
14. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per reclamar l'inici de la 
confecció d'un Pla Estratègic de l'Esport a Girona. 
 
El passat mes de juliol, la ciutat rebia la certificació de Destinació de Turisme Esportiu. 
Amb aquest guardó, la Generalitat reconeixia a la ciutat com una destinació que 
ofereix recursos i serveis d'alta qualitat, instal·lacions esportives, allotjaments adaptats 
i serveis especialitzats tant per als esportistes professionals com per als turistes que 
vulguin practicar activitats esportives. 
Però, tot i disposar de bones instal·lacions esportives, a diferència d'altres ciutats 
catalanes, no disposem d'un pla estratègic de l'esport, ni aquest està contemplat en el 
Pla de Govern recentment presentat per l'equip de govern, com si contemplen altres 
de les àrees d'aquest govern local. Sí que disposem, però, d'un Consell Municipal de 
l'Esport que té la funció d'estimular i canalitzar la participació ciutadana i d'entitats en 
temes esportius. 
Precisament, concebem aquest Consell Municipal com l'eina fonamental que piloti el 
pensament entorn de la confecció del Pla Estratègic de l'Esport. Aquest ha de ser 
l'instrument que ens permeti identificar els reptes i les estratègies que caldria implantar 
per definir les línies d'actuació que aconsegueixin la millora de tot el sistema esportiu 
de la ciutat. Ha de generar un sistema esportiu de qualitat que s'adapti a les 
necessitats i expectatives de la ciutadania. Ha de donar impuls a la política esportiva 
de la ciutat des de tots els seus àmbits per cobrir totes les necessitats i demandes que 
l'esport genera i, en definitiva, ha d'implicar un model que fomenti l'associacionisme i la 
pràctica esportiva i cohesioni col·lectius, individus i entitats. 
Entenem que aquest Pla ha de sorgir a partir d'un procés participatiu, liderat pel 
Consell Municipal de l'Esport i on tinguin veu i vot els representants dels diferents 
sectors implicats en aquest tema, com els tècnics i responsables de les instal·lacions 
municipals, clubs esportius, escoles i centres de secundària, empreses esportives 
instal·lades a la ciutat, associacions de veïns i representants del sector turístic, en 
definitiva representants dels diversos sectors, actors i agents que integren el món de 
l'esport a la ciutat de Girona. 
Amb el procés participatiu es podria fer una diagnosi tant de la potencialitat 
d'equipaments i recursos esportius, però a més diagnosticar les mancances i 
expectatives de la ciutadania per promoure l'activitat física en tota la població, i cercar 
objectius i indicadors de progrés del futur pla. 
Per tant, a partir d'aquesta diagnosi es podria redactar el Pla que caldria que, com a 
tot Pla Estratègic, s'estructurés en eixos estratègics, que entenem que cal que 
contemplin l'estat i futur de: 
- Les instal·lacions esportives 
- L'esport com a lleure i promotor de salut 
- L'esport com a element vertebrador dels diferents barris de la ciutat 
- L'esport com element de cohesió social 
- L'esport escolar 
- L'esport popular 
- L'esport federat i els clubs esportius 
- El turisme esportiu 
- L'esport en el medi natural 
Per tant, sol·licitarem el vot dels diferents grups municipals a fi de: 
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1. Confeccionar el procés participatiu esmentat en el redactat d'aquesta moció, liderat 
pel Consell Municipal de l'Esport i format pels estaments abans esmentats en aquest 
redactat. 
2. A partir de les conclusions d'aquest procés, redactar el Pla Estratègic de l'Esport 
que estableixi els objectius, eixos i estratègies del futur de l'activitat esportiva a la 
nostre ciutat. 
3. Establir el termini màxim de dotze mesos per disposar ja del redactar definitiu 
d'aquest Pla i la seva implantació. 
 
Intervé el Sr. Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, des del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d’Esquerres, creiem 
que és molt important generar pensament estratègic al voltant dels grans temes de la 
ciutat. Un projecte polític es defineix per la seva capacitat de marcar grans línies 
d’actuació i de posar la mirada a llarg termini, amb perspectiva global. Creiem, en 
aquest sentit, que estem mancats d’aquesta visió estratègica en alguns dels temes 
importants de la nostra ciutat. No venim, però, a criticar la inacció del Govern en 
aquest aspecte, no és l’objecte d’aquesta moció, doncs la volem presentar en sentit 
positiu. 
La moció que avui presentem el nostre grup municipal pretén que la ciutat disposi d’un 
instrument que permeti identificar els reptes i les estratègies que caldrà implantar per 
definir les línies d’actuació que aconsegueixin la millora de tot el sistema esportiu de la 
ciutat. El foment de la pràctica esportiva entre tots els sectors de la població afavoreix 
no solament hàbits de vida saludables, sinó que fomenta la cohesió social, la 
vertebració dels diferents barris de la ciutat i el coneixement de la mateixa ciutat i del 
seu entorn. 
En aquesta línia, el mes de novembre de l’any 2013 el plenari d’aquest consistori va 
aprovar la constitució del Consell Municipal de l’Esport. En el temps transcorregut fins 
avui, s’ha constituït formalment aquesta entitat i ha endegat algunes accions certament 
positives com la certificació de la ciutat com a destinació de turisme esportiu. 
Ara bé, tal com s’esmenta en el redactat de la moció que tots vostès han vist, si bé la 
ciutat disposa de bones instal·lacions esportives, d’importants clubs i l’abans 
mencionat consell, creiem que, com ja disposen moltes poblacions del nostre país, 
aquest consell cal que lideri un procés participatiu que dugui a terme l’elaboració i 
posterior implantació d’un pla estratègic de l’esport a Girona que ha de generar un 
sistema esportiu de qualitat que s’adapti a les necessitats i expectatives de la 
ciutadania, doni impuls a la política esportiva de la ciutat de tots els seus àmbits per tal 
de cobrir totes les necessitats i demandes que l’esport genera i, en definitiva, impliqui 
un model que fomenti l’associacionisme i la pràctica esportiva i cohesioni col·lectius, 
individus i entitats. Amb el procés participatiu, es podrà fer una diagnosi tant de la 
potencialitat dels equipaments i recursos esportius, però, a més, diagnosticar les 
mancances i expectatives de la ciutadania per promoure l’activitat física en tota la 
població i cercar objectius i indicadors de progrés del futur pla. 
Entenem que les línies estratègiques d’aquest futur pla caldria que contemplessin 
l’estudi i anàlisi de les instal·lacions esportives de la ciutat, l’esport com a lleure i 
promotor de la salut, l’esport com a element vertebrador dels diferents barris de la 
ciutat, l’esport com a element de cohesió social, l’esport escolar, l’esforç popular, 
l’esport federat i els clubs esportius, el turisme esportiu i l’esport en el medi natural. 
Per tant, sol·licitarem el vot dels diferents grups municipals a fi de, primer, 
confeccionar el procés participatiu esmentat en el redactat d’aquesta moció liderat pel 
Consell Municipal de l’Esport i format pels estaments abans esmentats en aquest 
redactat. A partir de les conclusions, segon, a partir de les conclusions d’aquest 
procés, redactar el Pla estratègic de l’esport que estableixi els objectius, eixos i 
estratègies del futur de l’activitat esportiva a la nostra ciutat. I finalment, tercer, establir 
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el termini màxim de dotze mesos per disposar ja del redactat definitiu d’aquest pla i de 
la seva implantació. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, el senyor 
Albertí ens ha explicat llargament la moció que tots tenim a mans, per tant, jo seré molt 
breu. Nosaltres li donarem suport a aquesta moció, creiem, però, que aquest Pla 
estratègic de l’esport i a nosaltres ens agradaria dir «de l’esport i el lleure», perquè són 
dos conceptes que sempre han anat molt lligats, també caldrà tenir-lo en compte i que 
formi part d’aquest gran pla estratègic de ciutat que hem parlat tantes vegades que 
havíem de fer de turisme, de comerç, un pla estratègic de promoció de la mateixa 
ciutat de Girona en què l’esport també hi té i hi ha de tenir un pes important, sobretot 
quan parlem, com ara aquí es feia referència, de l’esport amb relació al turisme o dels 
clubs importants –federats importants– que tenim a la ciutat. 
I ja per finalitzar només un tema de concepte, que suposo que és el que volen dir, eh? 
Quan parlen de confeccionar el procés participatiu, parlen de celebrar el procés 
participatiu; una cosa és confeccionar com farem el procés i l’altra és fer-lo. Com que 
en el punt 2 ens diu ja directament les conclusions que hagin tret del procés 
participatiu, suposo que es refereix a això, no a dissenyar quin procés participatiu fem i 
després dur-lo a terme. 
Per tant, simplement amb aquest matís per acabar d’aclarir el que vostès volien dir 
amb la seva moció, nosaltres li donarem suport. 
 
Intervé la Sra. Pujola, regidora del grup municipal de C’s, qui exposa, el meu grup el 
vol felicitar per haver presentat aquesta moció. Creiem que engloba l’esport en tot el 
seu àmbit i ens agrada molt que pensin en els veïns, en les escoles i en les empreses 
per fer un procés participatiu que, com vostès recordaran, és una cosa que nosaltres 
vam defensar durant tota la campanya. I hi ha una altra cosa que ens ha agradat molt 
de la seva moció i és que també ens han dit com dur a terme això que vostès 
demanen i, per tant, no tinc res més a dir, només que el meu grup hi votarà a favor. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, regidor del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, gaudir 
d’una bona planificació d’infraestructures esportives i fomentar l’esport ha de ser una 
de les prioritats de la ciutat. Tal com diu l’Estatut d’autonomia, són àmbits d’efectivitat 
pública en els quals cal atribuir competències municipals de regulació, de gestió i de 
promoció, i hi hauríem d’afegir de previsió. 
La Generalitat de Catalunya ha promogut aquests darrers anys els MIEM, mapa 
d’instal·lacions i equipaments del municipi, que molts ajuntaments han anat 
confeccionant amb la intenció de reflectir-hi els objectius, fer-hi propostes, programes 
específics, previsió instal·lacions, reserves de sòl, pla d’inversions. De fet, l’Ajuntament 
de Girona ja va aprovar un MIEM el 2007, però podríem dir que és ben bé merament 
descriptiu. Jo diria que els eixos estratègics que es presenten en aquesta moció es 
podrien incloure en aquest nou MIEM de la ciutat. En aquest sentit, el nostre Grup 
Municipal ja té redactada una proposta de moció de revisió del MIEM, que podríem 
portar al Ple si es considerés necessari. 
El Pla de govern que ha presentat recentment contempla la revisió del MIEM 2015-
2025, així com fer-hi participar el Consell Municipal de l’Esport i contempla la promoció 
de l’esport extraescolar i projectes educatius. Però entenem que podríem ser més 
ambiciosos i recollir les propostes d’aquest pla estratègic, endegar un veritable procés 
participatiu, potser pensat per als propers quinze o vint anys, amb mecanismes de 
revisió permanent i comptant amb la col·laboració de la Generalitat i la diputació. 
Ara més que mai és oportú elaborar un mapa municipal i fer uns plans estratègics, tant 
perquè és un inici de legislatura, perquè hi ha un pla especial de la Devesa, el Pla de 
pavellons, cobertura de patis, la necessitat de millora i complementarietat dels 
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equipaments municipals, les demandes esportives i l’aposta per incrementar l’esport i 
l’activitat física per a tothom. Així, doncs, estem d’acord amb la filosofia d’aquesta 
moció i, a més a més, hi donarem suport. 
 
Intervé el Sr. Granados, regidor del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, la moció que ha presentat Esquerra Republicana referent a reclamar l’inici 
del Pla estratègic de l’esport de Girona, la votarem a favor. Compartim bàsicament la 
diagnosi i que dinamitzi i construïm el Consell Municipal d’Esport. El nostre grup vol 
remarcar quatre aspectes a tenir en compte, algun d’ells ja els recull la moció i altres 
no. Implicar els diferents agents de la ciutat per a un eficaç disseny de polítiques 
esportives de la ciutat i la protecció de futurs equipaments, però també la coordinació 
de la resta de municipis de l’àrea urbana. Promoure l’esport com una font de cohesió 
social, especialment per a infants i joves. Treballar per vincular la pràctica esportiva a 
un nou model d’oci popular basat en hàbits saludables i no consumistes. Evitar 
l’entrada de les grans empreses privades en la gestió d’equipaments i serveis 
esportius per anar a potenciar la coresponsabilitat de les associacions esportives del 
municipi a partir de mecanisme de col·laboració. Per tant, ho repeteixo, veiem molt 
possible realment que s’aprovi la moció i iniciï un procés participatiu i la redacció d’un 
pla estratègic de l’esport. 
Endavant, visca l’esport popular! 
 
Intervé la Sra. Muradàs, regidora delegada d’Educació i Esports, qui manifesta, tal 
com es diu en el redactat de la moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana - 
MES, l’Ajuntament de Girona a la ciutat de Girona disposa d’un Consell Municipal de 
l’Esport que té la funció d’estimular i canalitzar la participació ciutadana i de les entitats 
en temes esportius. La voluntat d’aquest equip de govern, i així queda reflectit en el 
seu pla, comporta dues accions al voltant d’aquesta qüestió. La primera d’elles és la 
de donar un impuls efectivament el consell municipal de l’esport, és cert que ja han 
engegat alguna de les accions, com ha comentat abans el regidor Pere Albertí, però 
en té d’altres i molt importants, i un paper molt important i que ve tot seguit: és el de 
finalitzar el mapa d’instal·lacions i equipaments municipals, i ja ressalta que ha de 
comptar amb la participació importantíssima del Consell Municipal de l’Esport. 
Tenint en compte que aquesta ja és la voluntat, tal com està reflectida en el Pla de 
govern, nosaltres entenem que una proposta com aquesta i que, a més, s’ha vist com 
tots els grups municipals recolzaven, encaixa perfectament, encaixa molt bé en 
l’esperit de la moció i la voluntat de l’equip de govern no pot ser una altra que la de, en 
tot cas, millorar les propostes que ja tenim en el Pla de govern, incorporant reflexions 
en l’àmbit més estratègic i, per tant, no tenim cap inconvenient que es treballi 
conjuntament i que vagi una mica més enllà d’aquest aspecte. 
També hi ha un tema que m’agradaria comentar que ha ressaltat el senyor Granados i 
crec que és important, que és el tema de comptar amb l’àrea urbana. Efectivament, 
aquest és un tema que sí que hem tingut ja previst en la legislatura passada, el tenim 
molt previst i ja en la definició del MIEM que estem treballant ja hem començat a 
treballar amb els regidors de l’àrea urbana perquè, en tot cas, evidentment nosaltres 
no anirem a definir el mapa municipal de ningú, però sí que els farem saber que 
nosaltres entrarem en el procés de la definició del nostre, millor dit, de l’actualització 
del nostre i, per tant, que ho sàpiguen, i tenir en compte les necessitats dels uns i dels 
altres, perquè això és també molt important i molt eficient. 
Per tant, donarem suport a la moció. 
 
Intervé el Sr. Albertí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui exposa, senzillament 
agrair a tots els grups municipals el seu suport a la moció. Em sembla que és la 
manera que positivament hem de treballar per la ciutat. Agrair-los profundament a tots 
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els que m’han donat suport, però sobretot agrair aquestes aportacions de coses que 
quan un redacta una moció no té en compte i ara que ho sent de la veu del senyor 
Granados, la senyora Muradàs o el senyor Quim, doncs diuen, doncs efectivament són 
temes que s’han d’adjuntar a la nostra proposta o, diguem-ne, l’aportació que ha fet la 
senyora Veray. 
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.  
 
15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per un 
compromís de Girona amb el clima. 
 
Ja fa molts anys que juguem amb els límits del nostre planeta, i el rellotge de sorra 
s'està buidant. El 2015 és un any clau pel que fa a la lluita contra un dels problemes 
més greus d'aquest segle, el canvi climàtic, i és necessari que aquest any sigui un 
punt d'inflexió, de canvi de model, si volem preservar el planeta tal com el coneixem. 
Aquest 2015 serà probablement l'any més càlid mai registrat de la història del planeta, 
revelant, així, una tendència marcada i clara d'un escalfament global cada vegada més 
ràpid, que porta fenòmens meteorològics extrems més freqüents i intensos, amb 
conseqüències ja tangibles que afecten, principalment, les parts més vulnerables de la 
població. 
Després de 23 anys de conferències globals dins el marc de les Nacions Unides, la 
crema de combustibles fòssils no ha minvat sinó que ha augmentat globalment un 
60%. Durant aquestes últimes dècades, s'han promogut respostes a la crisi climàtica 
poc efectives que només faciliten nous beneficis econòmics a aquells qui han generat 
aquesta situació i que no ataquen l'arrel del problema, confiant que les regles del lliure 
mercat podran resoldre'l. Aquest any se celebra a París la 21a Conferència de les 
Parts (COP21) de la Convenció Marc de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, on 
s'hauria d'arribar a un acord global i ambiciós per a solucionar la crisi climàtica i 
sistèmica a la qual ens enfrontem com a societat. 
Si volem fer front al canvi climàtic de forma efectiva i eficient, hem de començar per 
qüestionar el creixement econòmic imposat al nostre sistema i oblidar les polítiques i 
acords ineficaços. Per culpa de la manca d'acció fins avui, ens trobem molt a prop del 
punt de no retorn del nostre sistema climàtic i, per tant, el canvi ha de succeir molt més 
ràpidament, i la transició cap a un món sense combustibles fòssils haurà de ser molt 
més radical com més temps esperem a prendre mesures. 
I no només és un problema estrictament ambiental: el model econòmic en què ens 
basem necessita de la cerca i extracció de recursos fòssils, fet que origina conflictes 
arreu del món. També perpetua un sistema energètic que centralitza en mans de 
poques persones i empreses la producció i els beneficis, generant situacions de 
pobresa energètica per desenes de milers de famílies a Catalunya i a l'Estat Espanyol. 
El canvi climàtic és, doncs, el crit d'alerta que fa la Terra perquè canviem radicalment 
el nostre model de producció i de consum, però també és l'oportunitat de crear una 
societat més sostenible i justa que acabi amb les desigualtats socials i ambientals que 
ens han dut al model utilitzat fins ara, i canviï la nostra relació amb la natura i el 
planeta. 
Tenint en compte que Girona disposa d'un òrgan com la Taula Municipal sobre el 
Canvi Climàtic i que la celebració de la COP21 a París és una bona oportunitat per 
sensibilitzar la ciutadania i les institucions gironines de la problemàtica del canvi 
climàtic i de la necessitat d'impulsar alternatives des de l'àmbit local que ajudin a 
mitigar-lo; 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Redactar un Compromís de Girona amb el Clima que tingui per objectiu 
reafirmar els compromisos adquirits en la lluita municipal contra el canvi climàtic, així 
com marcar-ne de nous que situïn aquest eix en una de les prioritats de l'actual 
mandat i els posteriors. 
Segon.- Elaborar aquest document a partir del treball realitzat fins ara en el marc de la 
Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic, i prenent d'exemple la proposta impulsada 
recentment per l'Ajuntament de Barcelona en termes similars. Igualment, el document 
fixarà com a mínims els acords presos a la Conferència de París, i haurà de ser 
elaborat i acordar en el marc de la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic amb les 
entitats i els moviments socials gironins que dinamitzen aquesta lluita en l'àmbit 
municipal. 
Tercer.- Aprovar aquest Compromís de Girona amb el Clima abans de l'estiu del 2016, 
i organitzar, en el marc del seu procés d'elaboració, una jornada oberta i participada 
per la ciutadania de Girona. 
Quart.- Aprovar la incorporació de Girona a la coalició mundial de ciutats "Compact of 
Mayors", sorgida del 2014 United Nations Climate Summit, que treballa amb un 
mètode comú les polítiques municipalistes contra el Canvi Climàtic. 
Cinquè.- Comprometre l'Ajuntament amb la difusió i la visibilització de tots els actes 
que busquin conscienciar sobre els efectes del canvi climàtic i la necessitat de 
transformar les polítiques públiques per aturar aquest procés de destrucció del planeta 
Terra. 
Sisè: Organitzar la celebració de jornades pedagògiques per tal de conscienciar als 
alumnes de la conveniència de lluitar contra el canvi climàtic. 
Setè: Traslladar el present acord a les administracions amb competència sobre la 
matèria. 
 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona, qui exposa, fa uns dies a París hi va haver una cimera de l’ONU pel canvi 
climàtic. Aleshores es va aconseguir un acord que és cert que és de mínims, és un 
acord de mínims, però és un acord que també és important per la dificultat que hi 
havia que s’assolís, ni que fos aquest de mínims. Per tant, és un acord important que 
si s’ha tirat endavant, diguéssim, és per la necessitat d’urgència que es tirin endavant 
accions per això, per defensar, diguéssim, el nostre planeta, l’escalfament global, la 
contaminació, però molts dels altres senyals que tenim avui dia expliquen, justifiquen 
aquesta urgència d’actuació. Aquesta urgència passa per qüestionar el creixement 
econòmic i aquest qüestionament és no només en la manera com es fa aquest 
creixement, qüestionar també les desigualtats socials derivades d’aquest creixement 
econòmic, com, per exemple, sortia diverses vegades avui el tema de pobresa 
energètica, però també qüestionar fins i tot el creixement econòmic en si mateix. 
Aquesta urgència d’actuacions i aquest acord de mínims ens dóna una oportunitat per 
també des de la nostra ciutat, doncs, apostar per una societat més sostenible i més 
justa i, precisament, creiem que aquesta moció va encaminada en aquest sentit. 
Aquesta moció nosaltres la plantegem com una oportunitat per, des de Girona, dir 
també que volem treballar pel nostre planeta i volem treballar per frenar aquest canvi 
climàtic, i per aconseguir, per tant, una ciutat més sostenible i més justa. 
A Girona, tenim un document que en el seu moment es va aprovar, però ha quedat al 
calaix per diversos motius i creiem que és el moment de recuperar-lo, de revisar-lo, 
d’actualitzar-lo. Per això amb aquesta moció creiem que és una mica aquest l’objectiu i 
plantegem que aquest replantejament es faci des de la que ja tenim actualment 
creada, la Taula Municipal pel Canvi Climàtic. La tenim creada, posem-la a treballar i 
posem-la a treballar, doncs, amb aquest objectiu. 
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Per això plantegem cinc acords. Un és elaborar aquest document de compromís de 
Girona amb el clima. L’altre és que això es faci en el marc de la Taula Municipal pel 
Canvi Climàtic, utilitzem aquest instrument que ja tenim. També proposem que, en el 
marc d’aquest procés, es faci una jornada oberta i participada de manera que 
impliquem tota la ciutat en aquest treball per aquesta societat més justa, més 
sostenible. I també incorporar-nos a la coalició mundial del Compact of Mayors, és una 
manera d’assumir aquest compromís, de posar de manifest i de donar-li també una 
repercussió internacional a aquest compromís de Girona pel clima. I, finalment, doncs 
implicar-se en tot el que és la difusió, visibilització, realitzant actes per conscienciar 
sobre els efectes del canvi climàtic i sobre aquesta necessitat de canvis. Són cinc 
acords que el que vénen és, això, a plantejar un compromís de Girona a favor del 
clima. 
 
Intervé la Sra. Veray, portaveu del grup municipal del PPC, qui exposa, seré molt breu 
i molt ràpida, senyora Pèlach, li donarem suport a la moció. No em posaré ara perquè 
a la seva exposició de motius de la moció hi ha coses que efectivament no 
comparteixo i no hi estic d’acord, però el que votem és la part positiva i, per tant, 
agafaré les paraules que ha dit vostè, que compartim, i aquí ens trobarem sempre. I és 
que volem treballar des de Girona pel nostre planeta, que volem un món i, en aquest 
cas, també una ciutat i un planeta més sostenible i que, per tant, adquirim avui un 
compromís amb el clima des de l’Ajuntament de Girona. Aquestes paraules, que crec 
que aquí sempre ens trobarem, nosaltres li donarem suport a la moció que presenta la 
CUP. 
 
Intervé el Sr. Castel, portaveu del grup municipal de C’s, qui exposa, per anunciar el 
nostre vot favorable també a la moció. El que sí que demanarem serà un vot favorable 
condicionat a dues incorporacions. Però permetin-me, abans d’explicar les dues 
incorporacions, abans el regidor Ribas apuntava aquest 1,2 d’increment que pot tenir 
Girona, aquest greuge que hem de treballar tots plegats, també hi ha mecanismes que 
s’estan implantant a moltes ciutats, quan la senyora Pèlach també parlava del 
Compact of Mayors, vull dir, pensem que Madrid, Londres, Seattle, que també hi són 
en aquest grup. Però centrats en Girona i com apuntava i torno al que deia el senyor 
Ribas, quan apunta aquest creixement de l’1,2, a dia d’avui hi ha moltes ciutats que a 
través d’anabolitzants innocus –vull recordar que són innocus i que són ecològics, que 
ningú s’alteri–, on fa una unificació d’aquestes partícules, micropartícules i les fa caure 
al terra amb una posterior pel·lícula que també apliquen, i tot això l’aigua o la pluja les 
deriva al clavegueram, entenem també que s’hi poden posar mitjans. Què vull dir amb 
això? Vull dir que un cop arribat al punt que som també podríem implicitar esforços en 
el sentit de treballar per aquest canvi climàtic, aquest greuge que tenim amb aquestes 
micropartícules que tenim moltes ciutats, i Girona és una de les que va amb increment, 
i podríem treballar també per minimitzar aquest impacte. 
També li vull comentar que per millorar el sistema no cal trencar-lo, hem de treballar i 
és un treball de fons i, en aquest sentit, tant la comunitat europea, com a nivell 
nacional, com a nivell autonòmic on hi ha competències en temes mediambientals i 
podem treballar, i ara sí que defineixo les dues incorporacions i nosaltres voldríem 
demanar al grup de la CUP un punt sisè, que fos incorporar unes jornades 
pedagògiques a les nostres escoles dintre de la nostra ciutat per també conscienciar 
aquestes noves generacions que també han de viure, conviure i treballar envers 
aquest objectiu, mantenint els nostres joves en tot moment en aquell debat profund 
que altres amb altres generacions poder no hem tingut, i ara tenim també l’oportunitat 
de portar això a l’escola, que és primordial que aquestes noves generacions ja pugin 
amb aquesta conscienciació de fons. 
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I també incorporar un punt setè per elevar, com veiem en molts casos en moltes de les 
mocions que vénen a aquest Ple, elevem aquest acord de moció a qui tingui la 
competència directa per portar a terme les eines i els mecanismes oportuns. Amb tot 
això, si tinguessin a bé incorporar aquests dos punts, nosaltres votaríem plenament a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Riera, regidora del grup municipal del PSC-CP, qui exposa, el Partit 
Socialista votarà a favor de la moció. Bé, creiem que el repte mediambiental és un 
repte molt important, que l’acord que hi ha hagut a París, que és de mínims, bé, però 
ha sigut un acord, és el primer cop que 195 països es posen d’acord per lluitar contra 
el clima. I aquí ens hem de carregar tots les piles a treballar per un canvi de societat, 
per una societat sostenible i per una economia verda. 
La lluita contra l’escalfament global del planeta no la podem guanyar a Girona, ni la pot 
guanyar un país sol, l’hem de guanyar tots, és un repte global, on hi han de participar 
tots els governs del món, però hi han de participar..., i els que són els principals són 
els ciutadans, cadascú des de la seva consciència d’actuació local. És a dir, cadascú 
de nosaltres aportant el nostre gra de sorra per un bé global de la presentació del 
planeta. Liderat per les Nacions Unides, el compromís dels governs contra 
l’escalfament ha d’arribar a tots els ciutadans per mitjà de les diferents administracions 
i l’administració més propera al ciutadà som els ajuntaments. Les ciutats i els pobles, 
tenen un paper molt important en la lluita contra el canvi climàtic, Girona té un repte i 
un compromís amb les generacions futures, amb el medi ambient i amb la salut, i amb 
la qualitat de vida de tots els ciutadans. 
 
Intervé el Sr. Terés, regidor del grup municipal d’ERC-MES, qui manifesta, des del 
Grup d’Esquerra-MES, totalment d’acord amb la moció que es presenta. Sí que creiem 
que és un compromís que hem de prendre tots plegats a intentar concretar aquestes 
accions al màxim detall possible perquè tenim instruments per fer-ho, la Taula del 
Canvi Climàtic n’és d’un i segurament és en aquest espai, hi estaríem d’acord, que 
s’han de prendre i concretar al màxim aquests detalls. Coses que estiguin a les mans 
d’una ciutat com Girona i, evidentment, pretendre canviar el clima és un repte..., anava 
a dir «inabastable», però no ho puc dir perquè hem de creure que és possible, hem de 
creure-ho ara més després de la cimera de París, però realment és una tasca molt 
difícil. Moltes vegades aquestes cimeres, i ja n’hem vist unes quantes, els seus 
compromisos queden en paper mullat. 
Per tant, més que mai des de la primera línia, és on hem de prendre aquests 
compromisos per donar exemple perquè la ciutadania, doncs, vagi també incorporant-
se en aquesta línia que passa per coses com la promoció de l’eficiència energètica de 
nous habitatges. I, per tant, un ajuntament pot promoure línies de subvencions que 
promoguin les mesures d’eficiència energètica, un ajuntament pot promoure l’ús de la 
biomassa en algun dels seus equipaments municipals o la correcta gestió dels boscos 
forestals. L’altre dia en parlàvem, tenim una gran superfície forestal, a diferència 
d’altres municipis, Girona té aquesta sort i, per tant, hem de treure’n el màxim profit 
possible. 
La contractació amb criteris sostenibles, això són coses que s’hi està treballant, d’aquí 
poc en començarem a parlar. Per tant, és un altre repte que tenim a sobre la taula de 
poder incorporar el màxim de criteris mediambientals en els criteris de contractació de 
l’Ajuntament. El consum energètic responsable, per què no si ja hi ha molts ciutadans 
que s’han sumat a iniciatives com la de Som Energia, però d’altres, de només comprar 
energia d’origen renovable? Doncs també l’Ajuntament, una ciutat, també pot fer-ho i 
promocionar-ho a l’hora. 
La reducció de les emissions. Doncs evidentment intentant amb criteris que tenen a 
veure amb la mobilitat, reduir al màxim totes aquestes emissions que es produeixen en 
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els nostres desplaçaments quotidians. Doncs si aquests desplaçaments no generen 
emissions, evidentment això hi contribueix. La facilitació de la instal·lació d’indústries 
netes a la ciutat. Durant molts anys hem estat allunyant les indústries de les ciutats per 
lletges, per contaminants, doncs no es tracta d’això, es tracta que pugui haver-hi 
indústries, però que evidentment respectin el munt de normativa que ja existeix i que 
fins i tot en alguns casos podria ser encara més restrictiva. Però hem de facilitar que hi 
hagi aquest tipus d’indústria, perquè la ciutat la necessita, la necessita per generar 
llocs de treball i, per tant, també cal. 
Bé, com aquests, molts altres exemples que segur que sortiran en aquests espais que 
parleu i, per tant, evidentment nosaltres ens hi sumarem i hi donarem suport. 
 
Intervé el Sr. Ribas, portaveu del grup municipal de CiU, qui exposa, jo els tornaré a 
fer la petició que ja els vaig fer el primer dia de la moció, és a dir, demà seran tots els 
portadors convocats, ja els ho havia dit amb anterioritat, però el dia 25 hi haurà la 
Taula del Clima, es convocarà tots els portaveus amb la finalitat de... (veus de fons), el 
25 de gener. És un tema prou important que ens podria fer vindre tranquil·lament el dia 
25 de desembre, eh? El 25 de gener hi ha la Taula pel Clima. 
I, evidentment, abans els feia una reflexió –no sé quan ho parlàvem– que el mapa del 
clima està donant aquest 1,2 en els propers cinquanta anys a la ciutat de Girona, però 
a més ho estem vivint en el moment actual, aquest any 2015 passarà a ser un dels 
anys més calorosos que hi ha hagut a la història dels darrers anys. El que és la realitat 
és que –i abans també ho comentava– ja no és una qüestió de fer declaracions, ni de 
fer compromisos, està molt bé Kyoto, està molt bé París, però jo crec que hem d’anar 
avançant amb el fet que la cosa sigui normativa i d’obligat compliment, jo crec que ja 
hem de fer aquest salt qualitatiu. 
Per això ja en el seu moment, quan la CUP va defensar la passada legislatura d’entrar 
a la Xarxa de Ciutats de Transició, com ara estan defensant també les Nacions 
Unides, no tenim cap problema evidentment, però són entitats on no es fixen 
compromisos en concret, sinó que es debat sobre la problemàtica existent i 
l’Ajuntament de Girona ja té tradició, des del 2004, amb el Pla d’acció local cap a la 
sostenibilitat que, com que va sorgir arrel de l’Agenda 21, com així mateix també el Pla 
local de mitigació del canvi climàtic, que es va aprovar el 2011, intentar fixar unes 
eines, unes estratègies de futur que afecten el Pla de mobilitat i que afecten tots els 
sectors, amb aquest caràcter transversal. 
Amb això què els vull dir? Jo el que els demanava és que és un debat complex. Jo 
crec que definir estratègies, ja els dic que entrar en aquesta xarxa és perfecte, jo deia 
ni que la retiressin, jo deia que la deixessin sobre la taula fins al moment d’arribada, la 
constitució de la taula del canvi climàtic. I a partir d’aquí, entre tots, definir quina 
estratègia de futur seguir, si després hi ha alguna qüestió que no hi combreguem o 
que no hi estem tots d’acord, es pot portar al Ple i es pot fer la demanda corresponent 
de la millora d’allò que surti a la taula. Més que re perquè, ho ha dit la senyora Pèlach, 
o sigui, és molt interessant el que ha succeït a París, però compromís en ferm, 
compromís en ferm, tampoc en veus. Sí que hi ha hagut una reflexió en veu alta d’una 
realitat molt important i que hem d’intentar evitar que succeeixi i que no hi hagi aquest 
augment, però evidentment el que hem d’anar a buscar són models i qüestions de 
normativa, d’imposició, realistes però que realment en cada pressupost a partir d’ara 
de l’Ajuntament de Girona hi hagi una partida destinada a mitigar l’efecte dels gasos 
d’efecte hivernacle com també dur a terme totes aquelles accions que siguin 
necessàries per mitigar tot el que està afectant el medi ambient en el moment actual. 
Jo per això els convidava a deixar-ho sobre la taula, ni a retirar-ho, en absolut, és una 
moció que, si no, nosaltres ens abstindrem, però no per un criteri de no creure-hi, sinó 
perquè entenem que ha de ser la Taula del Canvi Climàtic. Però jo crec que seria més 
propositiu per part de tots asseure’ns a la taula, debatre-ho a la taula, definir aquelles 
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polítiques a seguir i després, en tot cas, si hi ha alguna divergència, portar-la aquí. Si 
no evidentment, no pot ser d’una altra manera, ja els ho havia avançat, ens abstindrem 
i evidentment la moció tirarà endavant. 
No sé qui feia referència a arbres. No només la massa forestal, a Girona ciutat són 
36.000 i en aquest proper any se’n plantaran quatre-cents més. Per tant, evidentment 
tot ajudarà o tot té una finalitat molt concreta a l’hora d’actuar davant d’aquesta realitat. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, portaveu del grup municipal de la CUP-Crida per Girona, qui 
manifesta, la moció, de fet, ve a obrir aquest debat, planteja, diguéssim, no concreta 
massa ni amb les accions que s’ha de tirar endavant, ni re, simplement obre aquest 
debat i emplaça a la Taula pel Canvi Climàtic, a la taula..., perdó, perquè ja ho he dit 
abans malament, em penso, és la Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic, 
evidentment, no pel canvi climàtic. Per tant, perdó, matiso. Doncs emplaça, diguéssim, 
en aquest espai ja existent a treballar i a posar-se a treballar, per tant, em penso que 
no té sentit deixar la moció a sobre la taula, sinó simplement jo apostaria per posar-la 
a votació i, en qualsevol cas, crec que té recolzament de la major part dels grups 
municipals i em sembla que això és prou important perquè s’acordi, diguéssim, 
aquests acords que proposem que, de fet, fan això, emplaçar la Taula pel Canvi..., 
perdó, tornem-hi, sobre el Canvi Climàtic, perquè es posi a treballar i adquireixi una 
sèrie de compromisos que han de ser de ciutat i que han de ser, evidentment, definits 
entre tots i totes. 
Sobre les aportacions de Ciutadans, evidentment no hi ha cap problema. Em sorprèn 
perquè penso que van canviant de Ple a Ple, tan aviat ens diuen que ens concreten, 
que concretem massa com que no concretem, i jo ja vaig una mica perduda amb 
vostès en aquest sentit. Però, sí, endavant, incorporem aquests dos punts i 
evidentment tirem-ho endavant així. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, per tant, incorporem el redactat dels punts que li ha 
suggerit el senyor Castel. Estaria bé tornar-los a llegir per saber tothom què està 
votant, a part del que ja tenim per escrit, senyor Castel. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Castel, regidor del grup municipal del PPC, qui manifesta, 
seria fer unes jornades pedagògiques a les escoles que tenim a Girona envers els 
acords que prenem, tant en aquesta moció com a la Taula del Canvi Climàtic. Vull dir, 
fem pedagogia a l’escola amb els nostres joves.I el segon punt i últim punt seria elevar 
també en l’àmbit competencial.  
 
Ningú més demana la paraula i sotmesa la proposta a votació s’aprova per quinze vots 
a favor dels grups municipals de ERC-MES, CUP-Crida per Girona, PSC-CP, C’s i 
PPC i deu abstencions dels grups municipals de CiU.  
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
Intervé la Sra. Pujola, qui exposa, totes les meves preguntes van dirigides cap a un 
mateix tema, que és la piscina municipal de Can Gibert del Pla. A nosaltres ens 
agradaria saber, perquè sabem les problemàtiques existents, la senyora Muradàs no 
vol reunir-se amb els usuaris de la piscina municipal de Can Gibert del Pla i, com la 
senyora regidora recordarà, jo mateixa li vaig demanar una reunió amb els usuaris i no 
va accedir a fer-la. També ens agradaria saber per què s’ha generalitzat dient que 
aquests són problemes que tenen totes les piscines municipals i no s’ha posat solució 
a les problemàtiques existents. Per tant, creiem que aquí estem reconeixent que hi ha 
un problema, però no li posem solució. 
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També el cartell que té la normativa de la piscina està situat únicament a l’entrada 
d’aquesta i no està repartit en diferents zones, facilitant així que els usuaris puguin 
llegir les diferents zones i, per tant, es pugui facilitar el compliment d’aquestes normes 
d’ús i amb una visualització adequada, que és quelcom que els usuaris han estat 
demanant reiteradament. 
Llavors també després d’haver redactat unes normes d’ús en sentit positiu, que això 
és el que em va traslladar la senyora Muradàs, tampoc s’ha preocupat de saber si 
continuen existint problemes o no hi continuen existint, també volem saber per què no 
s’ha posat solució que hi hagi persones que es banyin amb roba interior en aquesta 
piscina, que tampoc s’ha posat solució que hi hagi gent que renti aquesta roba interior 
a les dutxes pels vestidors, i que per què després de tantes queixes tampoc arreglen 
les «guixetes» d’aquest recinte, d’aquesta piscina municipal. 
Hi ha aquestes queixes, n’hi ha moltíssimes més i nosaltres tenim un prec a l’equip de 
govern, perquè entenem que els agents cívics podrien fer rondes per aquestes 
piscines municipals de la nostra ciutat i facilitar així el compliment d’aquestes normes 
d’ús que avui dia no es porten a terme. 
 
Intervé el Sr. Martín, qui exposa, volem saber en quin punt es troben les feines de 
redactat del refós de la normativa urbanística vigent de cares a l’entrada en vigor de la 
llei de transparència. 
 
Intervé el Sr. Rodríguez, qui manifesta, dos comentaris i un prec sobre turisme i 
després alguns sobre escoles. El primer és lamentar el tancament de l’alberg Equity 
Point Girona de la plaça Catalunya, que era valorat com a força adequat per al turisme 
familiar. 
El segon comentari va sobre l’oficina de turisme de la Rambla que fa un temps és 
compartida per dues administracions, l’Ajuntament i la Generalitat. Tenen més tasques 
incorporades, tax free, merchandising, espai d’exposicions, amb la mateixa feina per a 
tots però amb dues realitats salarials ben diferents. 
I un prec. No seria convenient tornar a posar un punt d’informació de la ciutat al 
vestíbul de l’estació del tren? És un punt d’arribada molt important i, a més a més, es 
podria donar a conèixer els diferents aspectes de la ciutat. 
Quant a l’apartat d’escoles, voldria esmentar la necessitat de millorar una barana de 
troncs i els graons d’una escala exterior per on hi passen alumnes i la necessitat d’una 
rampa d’accés a l’escola de Montjuïc. A l’escola Migdia es queixen des de fa molt de 
temps que no s’ha posat subbase sota la grava i els alumnes d’infantil en pateixen les 
conseqüències respiratòries amb la terra. 
A la mateixa escola, els aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda, 
solen estar ocupats per pares que recullen els seus fills sense distintiu, i el que 
realment ho necessita no el pot utilitzar. Demanaríem fer una campanya de civisme i 
informació mitjançant l’agent cívic. Havent parlat amb Mifas, diuen que també ho 
troben a molts altres llocs, passa al costat del Centre Cívic de Montilivi, a l’Escola 
Masmitjà del carrer de la Creu i es demana recuperar els aparcaments del davant de 
l’Hipercor. 
Finalment, a l’Escola Bruguera, tenen unes aules al pis superior que en cas d’incendi 
no tenen cap sortida d’emergència. 
 
Intervé la Sra. Riera, qui manifesta, jo tenia un prec respecte a l’article 17 del ROM, 
diu que la documentació del Ple s’ha d’entregar tres dies hàbils abans que es faci el 
Ple. Normalment ens arriba el dijous a la tarda, jo no sé si el dissabte és hàbil o no ho 
és, en cas que sí que fos considerat hàbil, ja estaríem dins de termini, però tot i així 
per venir a l’Ajuntament un dissabte a consultar expedients i a aclarir temes, doncs és 
complicat, perquè la majoria de tècnics estan de cap de setmana. 



 

71 
 

Llavors el que demanaria per tal que anem tots millor i tinguem més temps de 
consultar la informació, que es passés l’ordre del dia i la informació del Ple el 
dimecres. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Paneque, qui exposa, a petició d’un grup de veïns de 
Montilivi, han vist unes senyalitzacions que durant dos dies a la zona d’aparcament 
lateral que es va asfaltar, perquè ens entenguem, estarà tancada i voldríem saber què 
s’hi espera fer, si és asfaltat o és un arranjament provisional. 
I respecte al projecte de pujada a la Punta del Pi, que apareix en la proposta de 
pressupostos de 2016, saber si s’eliminaran aparcaments a la zona i, en qualsevol 
cas, si se n’eliminessin, quina alternativa tenen. Pensant sobretot en la part del darrere 
de la nova Escola Pericot, pensant que aquella potser podria ser una bona zona per 
adequar més aparcament, que realment és un barri on es comença a notar una alta 
densitat de cotxes. 
 
Intervé el Sr. Granados, qui formula una pregunta. La situació dels horts urbans, tenim 
queixes que no s’està treballant el tema de la taula que es va acordar fa uns mesos. 
I després també tenim una queixa. Girona és un dels llocs que paga més de taxa pels 
gossos i la gent es queixa pel preu excessiu que es paga que no tenen quasi ni llocs 
per a córrer, ni pipi-cans, ni per anar amb el gos. 
Després una queixa dels veïns del carrer Ridaura, que és un carrer sense sortida que 
em sembla que està per allà Lluís Pericot, em sembla, que té una entrada d’un 
pàrquing, si es podria posar la senyal de carrer sense sortida i, a més, hi havia també 
una plaça d’aparcament –dues– de minusvàlids i es va esborrar i em sembla que ara 
solament n’hi ha una. 
I després una queixa d’usuaris de la bicicleta, que hi ha trams de bici carril de Sant 
Narcís que les ratlles que delimiten l’anada i tornada s’han esborrat, que no es veuen. 
 
Intervé la Sra. Costa, qui manifesta, en el Ple del dia 19 d’octubre d’enguany, vàrem 
proposar adhesió i formar part activament de la Xarxa de Municipis d’Economia Social 
i Solidària. La nostra pregunta és si des d’aquest Ajuntament s’ha fet alguna gestió 
amb relació a la nostra demanda. 
Un altre tema. L’agrupament escolta de Vista Alegre ha de marxar del local que ocupa 
i que és del bisbat perquè no vol continuar cedint-los-el, també passa amb altres 
agrupaments escoltes. L’agrupament escolta de Vista Alegre fa falta al barri, perquè fa 
anys que estan teixint una xarxa de treball conjunt amb la resta d’entitats del barri. Per 
tant, el nostre prec és que es faciliti un espai a l’agrupament en conveni signat i 
compromisos per ambdues parts i en el mateix barri i quan sigui el més aviat possible. 
I per acabar, en el Ple del 13 de juliol també d’aquest any, varem aprovar modificar el 
Reglament orgànic municipal abans d’acabar l’any 2015 per tal d’incloure-hi el dret de 
ciutadans a títol individual d’intervenir en les sessions plenàries de la corporació en 
aquells punts de l’ordre del dia que tinguin condició d’afectats i en l’apartat final de 
precs i preguntes. Estem acabant l’any i no veiem que s’hagi iniciat aquesta 
modificació. La nostra pregunta és quan tenen vostès previst començar a donar 
compliment a allò que es va aprovar. 
 
Intervé el Sr. Salellas, qui explica, volíem saber exactament, hem tingut una queixa de 
l’AMPA de Montjuïc amb les condicions, que volíem fer una quina, i en les condicions 
que se’ls posaven a l’hora de fer aquesta quina, perquè ens trobem que entitats de la 
ciutat volen fer activitats per autofinançar-se i per dinamitzar el col·lectiu de pares i 
mares i es troben cada vegada amb més impediments per efectuar de forma, 
diguéssim, que els surti a compte fer l’activitat a nivell econòmic. Ens agradaria saber 
quina solució té plantejada la senyora Muradàs davant de casos com aquest. 
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La segona és sobre Fira de Girona. Potser sabran que ens va costar al Grup Municipal 
de la CUP - Crida per Girona gairebé dos mesos aconseguir l’organigrama de com 
funcionava Fira de Girona. Quan el vam tenir, allà sortia, o sigui, no sortia un nom que 
el senyor Terés va explicar que ja era en un Ple anterior una persona que liderava Fira 
de Girona, que és la senyora exregidora de Convergència Coralí Cunyat; en 
l’organigrama, no sortia. Llavors ens agradaria saber, si us plau, si algú ens pogués 
explicar si aquesta senyora ja està al capdavant de la Fira de Girona, si no, i si és així, 
si hi haurà alguna mena de pla de treball es se’ns informi en algun moment als grups 
municipals, ja que no tenim, diguéssim, accés normal a la documentació de la Fira de 
Girona. 
El tercer punt és: en els últims dies hi ha hagut un debat públic al voltant del festival 
Temporada Alta, i a nosaltres ens agradaria saber, ens preocupa especialment sobre 
el festival Temporada Alta que hi destinem, a nivell públic, 1,6 milions d’euros 
gestionats a través de l’Ajuntament, ja sigui per la subvenció directa o per les 
subvencions que demana l’Ajuntament i que llavors traspassa a Bitò, perquè pugui 
desenvolupar el festival. Nosaltres creiem que ara mateix des de l’Ajuntament es 
podrien fer més esforços per fiscalitzar i per posar més mesures de control, perquè 
entenem fins i tot que alguns informes tècnics que hem pogut consultar en els 
dossiers, tant de Secretaria com d’Intervenció, expliquen que el model actual té 
mancances a l’hora del seu plantejament i que, per tant, creiem que hem d’obrir o que 
hauríem de demanar a nivell de l’equip de govern que es faci i que es plantegi un 
debat obert de com podem continuar amb aquest festival tan necessari, tan benvingut, 
tan ben produït, però que, diguéssim, hi ha una clara, des del nostre punt de vista, 
manca de fiscalització per la part pública que informes, ho repeteixo, tant d’Intervenció 
com de Secretaria així ho constaten. 
El quart punt és, al novembre es va aprovar que hi hauria –en una moció que vam 
presentar– una jornada de formació i debat de pressupostos al mes de gener. Ens 
agradaria saber en quin punt es troba això, perquè som ja gairebé a festes de Nadal i 
encara no tenim notícia de com es plantejarà. Entenem que havia de ser jornada molt 
oberta i, per tant, seria interessant treballar-la el més aviat possible amb les entitats i 
que els arribés i amb la ciutadania. 
I finalment, ens ha arribat que el Consell de les Arts i de la Cultura cada cop té menys 
membres, els membres ho estan deixant, entre altres coses, perquè no tenen 
encomanada cap mena de feina més enllà de, en un moment determinat, atorgar les 
beques Kreas, però no se’ls fa cap mena ni de consulta, ni tampoc es fa el seguiment 
de les beques. Per tant, ens agradaria saber si l’equip de govern vol eliminar-lo i, si vol 
eliminar-lo, que vagi de cara, que ho digui i, si no, que li doni, diguéssim, les 
atribucions que teòricament té aquest consell. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, qui formula diverses preguntes. Una és sobre el 
Consell de Ciutadania. Ja fa un temps, des de Regidoria de Serveis a les Persones, es 
va indicar –semblava que era una cosa imminent– la creació d’aquest consell. Voldria 
saber en quin estat es troba i si encara, diguéssim, es manté en ferm aquesta creació 
d’aquest consell. 
L’altra és sobre el PLIA. Vaig estar mirant. Sí, sí. Sobre el PLIA vaig estar mirant una 
mica i voldria saber a veure si s’ha avançat en la concreció d’accions. Crec que encara 
és un pla, diguéssim, molt ampli, molt genèric i voldria saber això, si s’ha avançat, 
diguéssim, en la concreció d’accions, si s’ha previst quin òrgan en faria el seguiment, 
l’avaluació. I també a veure si s’ha concretat, diguéssim, a nivell d’accions, quin 
pressupost hi anirà destinat i també un nivell d’indicadors per preavaluar-lo, aquest 
PLIA. 
Lligat a això, fins i tot el tema de les ciutats educadores. Fa uns dies vam poder 
celebrar l’aniversari de la signatura d’aquest pacte, i crec que el PEC és una eina 
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bàsica, diguéssim, lligada a aquest reconèixer Girona com a ciutat educadora, i voldria 
saber –és del 2010– si està prevista alguna actualització. 
Finalment, vam demanar informació sobre els consells participatius, les diverses 
taules, consells i espais de participació que existeixen actualment a l’Ajuntament de 
Girona. Hem vist que alguns que mancaven, diguéssim, perquè es convoqués una 
reunió, doncs alguns ja s’han mogut fils i, per tant, ja tenim convocatòria sobre la taula 
en aquest final d’any o, com a mínim, a principi de l’any que ve. Però, en canvi, per 
exemple, hi ha el Consell de Cohesió Social que no em consta cap convocatòria, 
voldria saber si està prevista i més o menys per quan. 
També sobre la riera Bullidors, hi ha un pas just a sobre la riera Bullidors a la zona de 
Fontajau anant cap a la biblioteca Antònia Adroher, sí, hi ha un pas a un costat, a 
l’altre costat no n’hi ha. Em consta que alguns veïns s’han interessat, s’han reunit amb 
la regidora i saber una mica quina és la solució o quina previsió per arreglar aquest 
espai tenim. 
També sobre..., avui, aquest matí, hi havia cotxes aparcats a la Devesa una vegada 
més. Voldria saber-ne quin és el motiu. Li puc donar una pista –miro cap allà perquè ja 
vam parlar una vegada sobre el tema dels cotxes a la Devesa–, aquest matí, per 
exemple, hi havia la cinquena Jornada Empresa i Coneixement, no sé si tenia alguna 
cosa a veure amb aquests cotxes que hi havia aparcats a la Devesa. Llavors, si és 
així, en pro de què, diguéssim, es fa aquesta concessió i es permet aparcar en zones 
on realment està prohibit amb motiu d’aquest esdeveniment. O, si no és aquest el 
motiu, doncs saber-ne el motiu. 
I recupero les preguntes que havia fet inicialment, que eren sobre decrets, que hem 
convingut que eren aquí. Un era sobre el tema del capítol de la catedral de Girona 
aquests, 1.500 euros que s’havien, sí? El situem? No repeteixo la pregunta, eh? 
L’altra era el tema de les publicacions també pel Time Out. 
I llavors hi havia algun altre tema. Es va realitzar un concert de la unitat de música de 
la Inspección General del Ejército, em penso que no ho dic malament, llavors hem vist 
que aquest concert es va realitzar al Centre Cultural de la Mercè i sorprenentment se li 
va aplicar una bonificació del 70 per cent de les taxes esmentades –no entenem ben 
bé amb base a què es va aplicar aquesta bonificació– i, a més a més, es va 
subvencionar el 30 per cent restant de les taxes esmentades i es van subvencionar 
també l’import dels costos extres aplicables. No entenem ben bé en pro de què, 
diguéssim, es va fer aquesta bonificació i aquesta subvenció. Si ens ho podrien 
explicar. 
Llavors, hem vist que s’havia establert un conveni entre l’Ajuntament de Girona i 
l’Institut Josep Brugulat per portar a terme el projecte Bòlit Mentor. Llavors, saber si és 
habitual, diguéssim, que s’estableixin aquests, sí, el Bòlit Mentor, el Bòlit, amb l’Institut 
Josep Brugulat. Era saber si és habitual que aquests projectes, aquests convenis 
s’estableixin amb instituts de fora de la ciutat de Girona, només saber els criteris o, en 
qualsevol cas, per què en aquest cas s’ha fet. 
I llavors un matís, bé, un detall, que també hi havia, diguéssim, un decret que parlava 
sobre l’adquisició de la plataforma AIOS per alguna cosa relacionada amb l’agenda, 
crec, amb l’agenda compartida. Però, a l’anar a buscar el Decret d’Alcaldia, tenim una 
confusió entre aquest decret i el decret d’instal·lació d’un sistema de reconeixement de 
matrícules, en el qual el que es decreta és pràcticament el mateix. Jo no sé si hi ha 
algun error, si de cas, si es fes això, si de cas li mostro i li explico el detall, perquè 
poder és una mica difícil d’explicar. Però, en qualsevol cas, saber si s’ha adquirit, 
volíem haver anat a buscar el decret per saber quin era el cost d’aquesta adquisició de 
la plataforma AIOS. 
Ja està. 
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Intervé el Sr. Terés qui exposa, el primer que vull preguntar és també amb relació a un 
decret, m’ha semblat oportú per les indicacions que donava al principi que aquest era 
el moment de fer-ne referència. Es tracta d’una aprovació d’una despesa de 653,40 
euros corresponent al servei de dinamització de les xarxes socials de Girona Cultura, 
Girona Ciutat de Festivals i ens sobta una mica, degut a l’equip que ja disposa el 
mateix Ajuntament i a la despesa considerable que ocasiona tota la partida de 
comunicació, que sigui necessària la contractació externa de les xarxes socials de 
Girona Cultura, Girona Ciutat de Festivals. Més que re, si ens pogués aclarir aquest 
punt. 
Quant a preguntes, doncs això, després de quatre mesos de la posada en marxa de la 
tarifa ecosocial de l’aigua, hi ha 314 usuaris que se n’han beneficiat, el mateix 
Ajuntament calcula que hi hauria nou-cents usuaris a Girona, Salt i Sarrià que es 
poden beneficiar d’aquesta tarifa. I ens agradaria saber si el consistori preveu que se’n 
beneficiï la pràctica totalitat d’aquests usuaris potencials i quines mesures de difusió hi 
ha en marxa perquè així sigui, perquè entenem que la necessitat hi és i ens sobta una 
mica que no s’hagi esgotat aquesta tarifa ecosocial. 
També el Govern preveu que durant el primer trimestre de 2016 el nou espai de la 
Rosaleda podrà entrar en funcionament, les obres pràcticament estan acabades o 
falten alguns detalls. No sabem, però, quin serà finalment el sistema, perquè s’ha 
parlat, s’havia parlat d’un concurs, després vam llegir a la premsa que potser era a 
través d’un conveni, voldríem saber si finalment ja s’ha dibuixat de quina manera es 
posarà a gestió aquest espai i amb quins criteris, i si ja s’està pensant amb alguna 
entitat en concret o s’hi ha parlat...  
I per acabar voldríem saber com està el tema de l’acollida refugiats del conflicte de 
Síria, però també d’altres conflictes de la zona mediterrània. Voldríem saber, recordar 
que es va aprovar aquella moció i saber una mica en quin punt ens trobem actualment. 
 
Intervé el Sr. Calvo, qui exposa, recentment hem visitat les dependències de la Policia 
Municipal i hem constatat que els caldria algun tipus d’intervenció. Ens agradaria saber 
si han pensat en poder invertir alguna part de pressupost a millorar les condicions de 
la Policia Municipal. 
I una segona qüestió, també recentment amb unes declaracions que es feien per part 
del Govern, la necessitat d’adquirir cent trenta «vivendes» per a lloguer social, si s’ha 
començat ja a fer alguna acció concreta per poder incorporar aquest tipus de 
«vivendes» fora de les que procedeixin del parc d’habitatges dels bancs. 
 
Intervé la Sra. Roca, qui formula dues preguntes. Es va aprovar en el darrer Ple del 
passat mandat el Pla especial de les pedreres. Volíem saber quin és l’estat de la 
situació i quan es pensa presentar el pla social que ha de donar solució a les persones 
que viuen allà, especialment a la zona de la torre d’Alfons XII. 
I després, en el Ple de l’octubre, nosaltres vam presentar i es va aprovar una moció 
sobre la declaració d’un dia d’horaris europeus a Girona. Voldríem saber en quin estat 
es troba el seu compliment. 
 
Intervé el Sr. Alcalde, qui formula la resposta als precs i preguntes formulats: 
 
En primer lloc, la pregunta que formulava la senyora Pujola, la piscina municipal de 
Can Gibert, vaja, el reguitzell de preguntes entorn de la piscina de Can Gibert, la 
senyora Muradàs té la paraula. 
 
Intervé la Sra. Muradàs, qui explica, a veure, la primera cosa que voldria aclarir en 
relació amb aquesta pregunta que s’ha formulat, aquesta llarga pregunta que s’ha 
formulat o prec, no sé què era, és que parlava d’un problema, o que jo havia parlat 
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d’un problema. Jo mai he parlat d’un problema, el que jo els he dit als usuaris és que 
el que teníem a les altres piscines o a les piscines era una mancança i si en aquesta 
piscina hi podia haver aquest servei, el que havíem d’intentar és que a totes les 
piscines de la ciutat de Girona hi hagués el mateix servei. Per tant, jo no he parlat de 
problema, sinó de mancança. Aquesta és una qüestió. 
L’altra és que, en tot cas, li demanaria, senyora Pujola, que abans de fer aquest prec 
preguntés, en tot cas, als responsables de la piscina, perquè ja fa un temps que el 
guàrdia de barri, a petició meva, el regidor està fent visites periòdiques a la piscina 
precisament per evitar conductes incíviques. 
I finalment dir-li que jo no tinc cap problema a reunir-me amb els usuaris, en tot cas, el 
que jo he fet ha estat enviar per escrit a cada una de les persones que ha enviat una 
petició, una resposta per escrit dient per quins motius es retiraven les saunes, per 
motiu de seguretat i per motiu de l’estat de l’equipament. Més clar, l’aigua. No es pot 
dir d’una altra manera. I, per tant, és aquesta la situació. I abans de reposar les 
saunes, amb el cost que suposa, el que mirarem és si tenim els equipaments en 
condicions, perquè també hem rebut moltes peticions dels usuaris de la piscina de 
Palau, no sé si vostè ha anat a parlar amb els usuaris de la piscina de Palau, jo crec 
que també convindria que ho fes, igual que va a parlar amb els de la piscina de Can 
Gibert i, per tant, podria saber la llista d’inversions que tenim per fer com aquesta, que 
evidentment que jo no nego que estaria molt bé poder-la fer. 
 
El Sr. Martín preguntava en quin moment es troben les feines de reforç en matèria 
d’urbanisme de la Llei de la transparència. La senyora Madrenas li contestarà. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Madrenas, qui exposa, efectivament és un tema 
complexíssim que no em veig capaç ara de poder especificar. Sí que és cert que 
estem donant prioritat ara absolutament al tema de la simplificació i regulació 
administrativa i, per tant, agilització dels tràmits tant urbanístics com d’activitats, que 
creiem que és un dels punts més importants d’aquest decret. Però és que hi han tants 
temes que ara no sabria ni per on començar a explicar-li. 
Si de cas, sí que m’ofereixo que ens puguem trobar en el despatx i explicar-li una 
miqueta com..., algunes de les mesures estan ja implementades, poques, algunes hi 
estem treballant intensament i d’altres haurem d’iniciar els treballs a mida que els 
serveis tècnics vagin podent assumim aquests temes. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, el senyor Rodríguez lamentava el tancament 
d’Equity Point. Jo no sé si seria exactament un model de turisme familiar, com vostè 
ha dit, això però és veritat que tenia molt èxit, sobretot entre la gent més jove. Però 
aquest tancament no vol dir que allà no s’hi faci un equipament o un projecte, una 
activitat privada, naturalment, que tingui interès per al turisme, per a la ciutat de 
Girona. Per tant, segur que si es tanca una cosa, se’n pot obrir una altra i potser fins i 
tot millor. 
Sobre l’oficina de turisme, evidentment que hi ha més feina perquè hi ha més activitat, 
perquè l’oficina està pensada per tenir altres prestacions i vostè s’ha fixat amb la 
reforma que vam fer ara fa uns anys amb tema tecnològic i la incorporació de la gent 
de la Generalitat per fer una única oficina en lloc de dues, que és el model d’on 
veníem. És natural que, amb el creixement de turistes que hi ha a la ciutat de Girona, 
tenen més feina. Però també els he de dir que és una feina que es fa amb molt de gust 
i no en tenim queixa del resultat professional i de l’atenció del client, perquè ens 
arriben inputs de molta satisfacció del tracte rebut, aquesta és la veritat. 
Ara, vostè ha dit una cosa que té raó, diu: «No seria convenient posar un punt 
d’informació en el tren?» Totalment convenient. El problema és –que és el que hem 
tingut sempre fins ara quan hem demanat a Adif de poder arribar a aquest acord– que 
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ens aplica unes tarifes comercials que no estem disposats a pagar. Perquè entenem 
que l’Ajuntament de Girona després del que ha patit i del que aporta a la mobilitat i al 
negoci de Renfe, el mínim que podria fer Adif seria cedir-nos els espais perquè 
poguéssim fer promoció de la ciutat. I no ens trobem, jo estic convençut que si hi ha 
canvis en el Govern de l’Estat abans més aviat que tard, doncs podrem, com a mínim, 
trobar algú que sigui més sensible al que –jo li dic i estic d’acord amb vostè– seria 
ultranecessari, aquest punt. Però em sembla que a qualsevol preu no ho podem fer 
perquè em semblaria injust pel patiment que hi ha hagut a la ciutat de Girona i per 
l’aportació que fa Girona al negoci comercial de Renfe, perquè precisament la 
promoció turística de Girona què està fent? Que la línia d’alta velocitat Barcelona-
Girona sigui probablement la més rendible de l’Estat espanyol. Per tant, home, als 
espais que hi ha l’estació, que n’hi ha molts de buits, segurament als concessionaris 
dels altres negocis els aniria molt bé que hi hagués una oficina de turisme de la ciutat 
de Girona. 
Sobre el que demanava de la barana de troncs i escales a l’escola de Montjuïc, la 
senyora Muradàs contestarà. 
 
Intervé la Sra. Muradàs, qui exposa, l’escola de Montjuïc, la barana i els troncs que, en 
tot cas, mirarem que els tècnics ho vagin a mirar, perquè no teníem constància 
d’aquest problema. 
A l’Escola Migdia, i efectivament també com ho deia, no és un problema de l’Escola 
Migdia, sinó que és un problema de moltes escoles. Li podria dir, per exemple, el Bosc 
de la Pabordia i ja no cal dir les del centre de la ciutat. Però fins i tot el Bosc de la 
Pabordia, la mateixa direcció ens ha demanat ajuda, perquè la conducta incívica dels 
pares fa que hi hagi problemes en una escola en la qual hi ha espai de sobra per 
aparcar. 
Aquí, en tot cas, podem treballar amb les direccions de les escoles, poder fer més 
treball amb els pares, tot i que ells ja ho estan fent i poca cosa més es pot fer, en tot 
cas, perquè és com el tema dels gossos, és un tema de civisme. Però, bé, no 
baixarem la guàrdia i ho treballarem amb els directors. 
I a l’Escola Bruguera sí que em preocupa això que ha comentat de les aules sense 
sortida d’emergència, perquè els plans d’emergència són una competència exclusiva 
de la Generalitat, del Departament d’Ensenyament amb relació a les escoles, com bé 
ja sap, i m’estranya moltíssim que no tinguin controlades aquestes aules, nosaltres 
tampoc no hem rebut mai aquesta queixa i, per tant, evidentment ho traslladarem de 
seguida a la Generalitat. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, la senyora Riera demanava si es podria 
anticipar un dia la recepció de la documentació. De fet, tota la vida s’ha fet així, com 
està ara, tota la vida i, per tant, per alguna raó devia ser així, i la llei no ens obliga a 
fer-ho abans, sinó que es fa amb escrupolositat en temps i forma, ara... Perquè el 
dissabte és un dia hàbil, eh? Li aclareixo això, el dissabte és un dia hàbil. És difícil, es 
difícil sobretot quan estem moltes vegades negociant moltes coses que no les tenim 
tancades fins a l’últim moment, com han pogut comprovar. Recullo el seu suggeriment, 
però no em puc comprometre a satisfer-la, ja li dic a l’avançava. N’hem parlat alguna 
vegada a la Junta de Portaveus, d’això. 
La senyora Paneque parlava d’un grup de veïns de Montilivi que havien vist 
senyalitzacions a l’aparcament lateral, que demanaven què s’hi espera fer. Senyora 
Madrenas, si vol contestar.  
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui explica, de fet, allà hi ha pactat i acordat amb 
l’Associació de Veïns de Montilivi, que també ja estan al cas de l’inici imminent 
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d’aquestes obres, s’hi farà una petita actuació d’asfaltatge d’aquell espai per habilitar-
lo millor a aparcament. 
I també, quant a la següent, si m’ho permet, alcalde, referent a la Punta del Pi, en 
aquesta primera fase, que la part més important és d’unes actuacions amb la vorera 
també, el tema de com un mur, com un petit talús, també protegir-lo per millorar 
l’accessibilitat i també el trasllat del transformador, en principi, si no m’equivoco, i que 
demà li confirmaré, no estaria prevista la pèrdua de pàrquings. Però demà mateix me 
n’asseguraré si li estic dient erròniament, doncs, li explicaré. I el suggeriment que ha 
fet evidentment el tindríem en compte. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, el Sr. Granados preguntava sobre la 
situació dels horts urbans. El Sr. Ribas li contestarà. 
  
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, la setmana que ve està previst que se’ls doni resposta 
a tots els grups referent als horts urbans. S’ha acabat el projecte, que se’ls entregarà a 
vostès. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació al terma de la taxa de gossos, que diu 
que tenim la taxa més alta. Segurament és cert, aquesta és una taxa que varem 
heretar, però no és certa la segona part, que no hi ha cap alternativa. Fixi’s que en el 
mandat passat es van habilitar, si no ho recordo malament, tres o quatre espais 
d’exclusiu ús dels propietaris de gossos, amb els gossos, naturalment, cosa que no 
existia, per tant. Però, en tot cas, el regidor li ampliarà la resposta. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, efectivament també la reflexió és si la taxa, no sé si 
és alta o no és alta, però que evidentment convé tindre censats tots els animals és una 
necessitat evident, perquè tenim un altre problema molt més greu que genera una 
despesa molt important per a la ciutat que són els excrements que deixen aquests 
mateixos animals. Per tant, ens trobem amb una balança on hem de jugar amb dos 
elements molt, molt conflictius. Col·locar més pipi-cans? Sí, se’n col·locaran més, la 
idea és anar ampliant aquest espai. Però jo li dic, estem estudiant si val la pena 
bonificar durant un període perquè la gent censi els seus gossos, però també estan 
dient els titulars dels gossos que els han censat per què han de sortir ells perjudicats 
ara bonificant-ho durant un temps quan ells han complert la legislació. Ens trobem 
amb aquesta, i estem estudiant a veure quina és la millor alternativa. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, amb relació a la reflexió que feia del carrer Ridaura, 
que se semblaria que hi haurien de posar un senyal de carrer sense sortida i també 
que deia que s’havia perdut una plaça de minusvàlids. El senyor Alcalà li contestarà.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Alcalà, qui exposa, ho revisarem i la col·locarem i mirarem la 
plaça aquesta, si s’ha perdut. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, la senyora Costa parlava de l’adhesió a la Xarxa 
de Municipis d’Economia Social i Solidària. La Sra. Plana li contestarà.  
 
Intervé la Sra. Plana, qui exposa, ja varem trobar també el correu electrònic de la 
senyora Pèlach demanant a veure si ja estava en marxa i si hem fet els tràmits per 
adherir-nos-hi. I, per tant, estem esperant la resposta a veure si ja hi som o no hi som, 
però la intenció és que sí, ja hem fet els tràmits. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre la qüestió dels escoltes que han de deixar 
el local del bisbat, en principi, a Vista Alegre, però semblava que hi havia algun altre 
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barri més, pel que em diu vostè, a veure si es podria arribar a algun acord, el senyor 
Berloso li contestarà.  
 
Intervé el Sr. Berloso, qui manifesta, en primer lloc, aquests locals de Vista Alegre no 
són del bisbat, són del Patronat Sant Pere Claver, que és d’un senyor propietari, 
exjutge o dallò, que hem tingut contactes per fer que ens els cedís per fer com un 
annex del centre social, perquè s’ha fet petit allà i tal, i és molt difícil arribar a acords. 
En tot cas, aquest agrupament escolta no s’ha posat en contacte amb nosaltres fent-
nos saber aquesta dificultat que es troba, que vinguin. Amb altres agrupaments 
escoltes de Girona que s’han trobat en aquesta situació, amb el temps els hem anat 
solucionant tots i tots estan ubicats en alguns locals. Per tant, els pot dir que vinguin, 
en parlarem i veurem vejam què és el que es pot fer. És molt difícil, molt difícil trobar 
un local adequat allà mateix, a Vista Alegre. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el tema del ROM, efectivament, 
ho estem veient, el que passa que ens hem adonat que podríem aprofitar el viatge per 
fer altres reformes del ROM. I, per tant, a part d’aquesta que evidentment tenim interès 
a fer-ho, que és complexa, n’hi ha d’altres que són potser més peremptòries que les 
podríem abordar i fer un paquet per no obrir el meló ROM moltes vegades en el 
mandat, intentar fer-ho una vegada i plantejar-los a vostès una reforma més àmplia, 
que no n’exclou de posteriors, però que no inclogui només una sola qüestió, sinó altres 
què hem detectat que seria oportú de reformar. 
El senyor Salellas preguntava uns problemes que sembla que hi ha hagut amb la 
quina de l’AMPA de Montjuïc. Senyora Muradàs, si vol contestar. 
 
Intervé la Sra. Muradàs, qui explica, en tot cas, aquesta pregunta la contestarem entre 
el regidor Eduard Berloso i jo. Amb relació a la petició que vam rebre de l’AMPA, des 
del servei d’esports, el que es va comunicar eren els costos, no les taxes, que les 
taxes estan eximides, per descomptat, però són els costos que comporta la protecció 
del terra i em sembla que era la neteja. Són despeses que no és que sigui l’AMPA de 
Montjuïc i que sigui per la quina, que ens sembla molt bé que la facin, és que no 
tindríem pressupost per cobrir aquestes despeses. Igualment l’Ajuntament les ha de 
pagar, són els preus públics, o sigui, és el preu que a nosaltres ens costa i el mínim 
que s’aconsegueix i que traslladem, evidentment, fora que no sigui, a vegades, una 
activitat benèfica, que es pugui subvencionar, però si no és el que preveuen les 
ordenances. Això amb relació als costos relacionats amb l’equipament. 
Amb relació a la petició de taules i cadires... 
 
Intervé el Sr. Berloso, qui manifesta, en principi, tota activitat que genera ingressos, no 
es deixa material municipal. Per altra banda, també, per aquestes dates..., vull dir, no, 
no, és així, i aquestes dates, vull dir, per activitats pròpies de ciutat o d’associacions 
en el carrer, tot el material que és propietat de l’Ajuntament pràcticament està ocupat. 
I, per altra banda, és clar, per a una quina, és un material immobilitzat diversos dies 
d’aquestes festes. I, per tant, no els varem poder complaure. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, demanava també pel tema de Fira de Girona. 
Simplement dir-li que no és veritat que encara estigui funcionant la senyora Coralí, 
està nomenada per l’òrgan de la Fira que li correspon nomenar-ho, prendrà possessió 
el mes de gener i, per tant, suposo que molt de gust els rebrà per explicar-los el que 
consideri que ha d’explicar del projecte de la Fira. 
Sobre el tema del festival de Temporada Alta diu que es preocupa que es s’hi destinin 
1,6 milions d’euros públics i que es podrien fer més esforços per fiscalitzar i posar 
mesures de control, perquè diu que hi ha informes tècnics, que el model actual té 
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mancances. En tot cas, no té cap mancança que hagi de suposar cap risc ni per al 
festival, ni per al benfer de les coses. Ho dic per aclarir-ho. 
Es tracta d’un festival que és un dels grans esdeveniments culturals que hi ha al sud 
d’Europa i que hi ha, per descomptat, a l’Estat espanyol. És un festival que més de la 
meitat del seu pressupost és aportació privada i, no obstant això, és un festival que 
inverteix enormement, té un alt compromís social, s’ha anat descentralitzant 
territorialment, ha apostat fort per la producció, que és una feina, entre cometes, «de 
risc» en el món de les arts escèniques, perquè el fàcil i el rendible és programar allò 
que ja funciona i, en canvi, li hem d’agrair aquest component, que és un component 
que necessita indispensablement la participació, diguem-ne, de les administracions, 
perquè, si no, no es faria d’apostar per la programació i per la producció molt basat en 
el territori. 
Finalment, Temporada Alta, mirat com a tal, és una veritable estructura d’arts 
escèniques del país. I, ara que s’encamina el seu primer quart de segle, crec que els 
responsables ja han passat un primer balanç del que ha representat tot aquest període 
de l’enorme enriquiment que ha representat cultural i social per a Catalunya i molt 
particularment per a la ciutat de Girona, i també de quina manera hem d’entomar, 
diguem-ne, els propers vint-i-cinc anys, que és una reflexió que ja fa anys que dura, 
que he tingut l’oportunitat de compartir amb els responsables i principalment amb el 
director del festival, en Salvador Sunyer, i que està molt, molt ben musculada. D’aquí 
penja també el projecte Ciutat del Teatre, d’aquí pengen algunes decisions crítiques 
en infraestructures de la ciutat de Girona que han d’estirar d’aquesta aportació 
colossal per generar teixit d’arts escèniques que té a veure amb formació, té a veure 
amb l’economia, té a veure amb turisme i té a veure, diguem-ne, amb polítiques 
socials. Per tant, això està aquí. 
Jo diria que és probablement el festival més examinat del dret i del revés, de tothom, i 
en vint-i-cinc anys ha estat un model d’èxit. I, per tant, no és que n’hi ha un, n’hi ha 
tres o quatre, si m’apura, perquè també hi ha diputació, i està, diguem-ne, no només al 
dia, jo crec que els balanços, aquesta darrera roda de premsa no hi vaig poder anar, 
perquè era el dia de dol i vaig suspendre la meva agenda pública, però totes les rodes 
de premsa que he anat jo –hi he anat a moltes com a alcalde i hi havia anat a moltes 
com a periodista– li asseguro que no n’he vista cap que es presenti a nivell de detall, 
de pressupost, d’execució del pressupost, d’ingressos, despeses, d’entrades venudes 
que es dóna cada any a Temporada Alta, és exemplar d’aquest punt de vista. 
Per tant, des d’aquest punt de vista del resultat de l’oferta teatral, de l’aportació a la 
ciutat, del model de funcionament, és un festival del qual només podem que parlar-ne 
bé. Millorar es pot millorar moltes coses i, de fet, la voluntat de la mateixa organització, 
que és qui va impulsar això, això neix en aquesta esfera, és d’anar millorant i 
modernitzant tot allò que faci falta sense perdre de vista la naturalesa i sempre 
buscant que cada aportació innovi i millori, que és el que ha passat amb el ticketing, 
que és el que ha passat amb moltes coses que, de fet, el resultat ha estat positiu, 
enormement positiu. Per tant, des d’aquest punt de vista, això és el que jo li puc 
traslladar. 
Sobre la jornada de formació i debat del pressupost el mes de gener, que és el que 
està previst, li passo la paraula a la regidora, però suposo que el primer que li dirà és 
que s’aprovi el pressupost, cosa de que moment encara no podem aventurar. El Sr. 
Cristóbal Sánchez li contestarà. 
 
Intervé el Sr. Sánchez, qui exposa, sobre aquesta jornada municipal de formació i 
debat sobre pressupostos participatius, us he de dir que, en principi, està previst que a 
finals de gener convocarem primer la comissió mixta i serà en aquest marc on 
decidirem tot el procés participatiu. 
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En aquests moments, us informo que estem recollint informació sobre experiències de 
pressupostos participatius en diferents municipis catalans que tenen una població 
semblant a la nostra per veure l’experiència i bones pràctiques i portar-les a la 
comissió mixta, però serà en aquest marc on decidirem tot aquest procés. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui exposa, el Consell de les Arts. No té menys 
encàrrecs del que tenia abans, no en té menys, és veritat que són pocs i és veritat i ja 
li admeto que hem de fer una reflexió no pas per eliminar-lo, sinó per quina funció li 
volem encarregar de més, més enllà de les beques Kreas, que volem que faci en el 
futur. 
Una discrepància, no és veritat que no hi hagi seguiment de les beques Kreas, potser 
no el fa el Consell de les Arts, però sí que el fa l’Ajuntament. (Veus de fons.) D’acord. 
És que no li pertocava. Ho dic perquè, en tot cas, la gestió del seguiment dels 
projectes de les beques Kreas sí que se segueixen molt estretament i puc garantir que 
això és així. I, a més a més, saben que, en fi, tenim l’interès de doblar la particip..., i 
d’obrir l’espectre. 
La senyora Pèlach parlava del Consell de Ciutadania. El Sr. Berloso, li contestarà.  
 
Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, és cert que varem estar parlant d’aquest consell i jo 
li vaig dir que esperaríem ara el 2016 per muntar aquest consell, però que havíem de 
tindre en compte a veure tots els consells municipals que ja estan..., vull dir, que els 
composen ciutadania i veure aquest consell que es parla de ciutadania si tenia de ser 
la suma o la participació d’un representant de tots aquests consells i tal. I que, en tot 
cas, també esperaríem, això no li vaig dir, però és el que daixò, com que també 
portem en el programa de govern crear el Consell de Família, vull dir, que tinguéssim 
muntat el Consell de Família, a fi i efecte de trobar-hi..., això, si hem de muntar un 
Consell de Ciutadania, vull dir, quina és la finalitat, etcètera, i si ha d’estar composat 
per un representant de cada un d’aquests consells que, en definitiva, ja representa les 
diferents branques d’activitat que pot tindre la ciutadania. Però sí que el tenim en 
compte, tal com li vaig dir, i el tindrem en compte. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui explica, sobre el tema del PLIA i la concreció 
d’accions, el seguiment, pressupost, etcètera. La senyora Muradàs... 
 
Intervé la Sra. Muradàs, qui manifesta, amb relació a la concreció del PLIA en les 
accions, ara s’està constituint una altra vegada la comissió tècnica a nivell intern de 
l’Ajuntament per començar a fer una proposta d’accions. I, a partir d’aquí, veurem, en 
tot cas, el treball de les comissions que ja s’havien fet, també evidentment que s’han 
de fer participar, per tant, explicar en què es concreten les línies estratègiques i, a 
partir d’aquí, evidentment, definirem calendari i pressupost. Ara s’està treballant a 
nivell tècnic. 
I em sembla que hi havia una altra pregunta, també ja continuo, a través del Consell 
d’Infants que ha preguntat sobre el PEC. I efectivament, en el PEC, necessita 
l’actualització, això no podem dir que no, és així. El que nosaltres hem fet ara ha estat 
centrar tots els esforços, i això és cert, en la revitalització, en l’impuls del Consell 
Municipal d’Educació, que pensàvem que feia falta, sobretot pel que fa al tema de 
participació. I queda molt de camp per córrer, evidentment, ni molt menys està acabat, 
el tema del Consell d’Infants i Ciutat Amiga de la Infància. En tot cas, no ho podem fer 
tot, però jo sóc molt conscient que tenim pendent reprendre l’estat del PEC. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui explica, amb relació a consells participatius, que, en fi, 
alguns ja s’han convocat, però que concretament deia que el Consell de Cohesió 
Social no consta que estigui convocat. El Sr. Berloso li contestarà.  
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Intervé el Sr. Berloso, qui exposa, tots els consells s’estan convocant ara d’acord amb 
el que preveuen, diguem-ne, els estatuts. Per tant, segurament, jo no ho sé, ara estic 
confós, no sé si el dia que varem tindre de suspendre per la desgraciada situació que 
es va donar, ara no recordo si era aquest o el pla del Sector Est. Era el del Sector Est 
que es va suspendre, per tant, si toca ara en el mes de desembre, d’acord amb els 
estatuts, quedarà convocat dintre d’aquest mes de desembre. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre la riera Bullidors, disculpi, senyora Pèlach, 
digui. 
 
Intervé la Sra. Pèlach, qui exposa, ja que ha dit el tema aquest del pla de, he rebut una 
convocatòria que es convocava que el dia 21... 
 
Intervé el Sr. Berloso, qui explica, sí, ja ens n’han fet adonar, demà rebrem el canvi de 
dates. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, referent a la riera Bullidors, la Sra. 
Madrenas li contestarà.  
 
Fa ús de la paraula la Sra. Madrenas, qui exposa, efectivament aquest tram de la 
carretera a  
Sant Gregori, el 93, que transcorre per sobre de la riera Bullidors, sí que és cert que hi 
ha certes inquietuds per cobrir una de les bandes, perquè l’altra sí que existeix la 
vorera i és perfectament accessible, i aquesta efectivament no ho és. És cert que 
també ens hem reunit tant el regidor de barri com jo mateixa avui, precisament –jo, ell 
abans, però jo avui–, amb un veí, concretament, sol·licitant aquesta mesura. Actuació 
que ens sembla molt interessant, com no pot ser d’altra manera, tenint en compte que 
està inclosa ja en el Pla d’accessibilitat. El problema és el que tots coneixem, que els 
recursos lamentablement són limitats i hem de veure en quin moment, amb quina 
partida pressupostària podrem dur a terme aquesta actuació. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre el tema de la Devesa, hi havia cotxes 
aparcats, segurament no hi havien de ser. El Sr. Ribas li contestarà.  
 
Fa ús de la paraula el Sr. Ribas, qui explica, evidentment no hi havien de ser. I ja li puc 
ben assegurar, ens varem reunir fa dues setmanes perquè des de sostenibilitat el que 
varem demanar és que a partir d’ara es formalitzi un protocol, que tota l’activitat que es 
dugui a terme a la Devesa, almenys els que tenim la responsabilitat de vetllar envers 
la mateixa tinguem constància del que es fa, quan es fa i per què es fa. Me 
n’assabentaré demà mateix, perquè també m’han enviat avui la foto per comentar-
m’ho. Per tant, jo demà mateix li contestaré dient què hi feien aquells vehicles i me 
n’assabentaré per poder-ho evitar una propera vegada. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui exposa, sobre el tema de Time Out, efectivament feia temps 
que estàvem al darrere d’arribar a un acord amb el que en podríem dir el que en 
podríem dir el que era l’antiga Guia del Ocio, molt més moderna, molt més 
internacionalitzada, amb versió en diversos idiomes, també l’anglès en la seva versió 
electrònica, com era Time Out. Això ens estalviarà inversions en informació que hem 
de destinar a mitjans de comunicació de fora de Girona perquè el primer públic que 
rebem de fora de Girona és el barceloní, hem de tenir una presència important en 
mitjans de comunicació, però que arribin a un target determinat, i Time Out  arriba a 
aquest target. Altres publicacions que potser són més cares no hi arriben, però aquest 
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sí i és el que ens interessa. I, per tant, és un acord que va justament en aquest sentit i 
que a la llarga ha de redundar en una aportació, en fi, amb gent d’un dels llocs que 
són clarament emissors, diguem-ne –permetin-m’ho dir així–, de clients de la ciutat de 
Girona. 
Pel tema del capítol de la catedral, les escales de la catedral són del bisbat, no són de 
l’Ajuntament. I, per tant, cada vegada que hi fem alguna intervenció que a vegades 
genera algun cost, alguna cosa, i ells poden a vegades assumir les feines que els 
encarreguem, òbviament el que no farem serà sobreutilitzar l’espai; si tenen una 
despesa, que la carreguin ells. Per tant, no és la primera vegada i no serà l’única 
entitat privada que en Temps de Flors se li dóna una subvenció per poder fer alguna 
cosa. En tot cas, repassi tots els decrets que hi ha vinculats a Temps de Flors i en 
descobrirà molts en aquest sentit. 
 
Fa ús de la paraula la Sra. Pèlach, qui explica, la despesa, diguéssim, és perquè ells 
posen les flors i va per aquí. 
 
Intervé el Sr. alcalde, qui manifesta, no ho sé, és un nivell de detall que desconec 
completament en aquests moments i no em voldria equivocar, però segur que ha de 
ser, evidentment, alguna raó d’aquest tipus. 
Sobre aquest concert que diu..., aquest concert no es va fer, aquest concert es va 
suspendre, era un concert que efectivament havia ofert gratuïtament una banda militar 
d’aquí Catalunya que tenia interès també –un doble interès– a fer un doble homenatge 
a Xavier Cugat, per tant, a tocar música de Cugat i sobretot fer un concert que fos 
gratuït, però que per tenir entrada la gent fes aportacions al Banc dels Aliments. Per 
tant, és atenent al caràcter merament benèfic que ens va semblar i ens sembla que hi 
havíem de col·laborar d’aquesta manera. Ara, el concert no es va fer, perquè va 
coincidir, desgraciadament, amb els atemptats de París i jo crec que amb bon criteri 
vam decidir que l’havíem de suspendre. 
Sobre el tema del Bòlit Mentor, miri, el Bòlit Mentor té a veure una mica el que dèiem 
de les Kreas. Se’n recorda que hem tingut un debat sobre les Kreas, que si les 
limitàvem o no a Girona i que poder era això limitar-nos i que ara intentem obrir-les 
una mica més, doncs amb el Bòlit Mentor passa una mica el mateix. I, per tant, entenc 
que buscarem el cas concret del que m’explica, però sí que és veritat que no estem 
tancats al fet que hi hagi entitats de fora de la ciutat que puguin acollir activitat. 
La plataforma AIOS no té res a veure amb el software de reconeixement de 
matrícules. Jo crec que va haver-hi una confusió. M’agradarà molt veure-ho, perquè sí 
que és veritat que ja fa temps que vam posar en marxa el tema de l’agenda 
compartida, però no és d’ara, per tant, i pot ser que hi hagi, ja m’ensenyarà a veure on 
hi ha hagut la confusió. 
El senyor Terés em diu que hi ha hagut una despesa de 653 euros per a dinamització 
de xarxes de Girona Cultura i Girona Ciutat de Festivals. Bé, aquest detall de despesa 
ja li dic que se m’escapa, no li vull avançar una resposta, però molt probablement 
tingui a veure amb l’enorme volum i el creixement que hi ha de continguts a les xarxes 
socials, que es va creixent en perfils, es va creixent amb atenció l’usuari i, com sap 
vostè, això només passa per una persona. I a vegades per poder adaptar una bona 
resposta, cal poder. No ho sé, però ho desconec, aquest nivell de detall que em 
demana no li puc donar. 
Sobre el tema de la tarifa ecosocial de l’aigua, que diu que, en fi, que potser no hi ha 
hagut encara els usuaris potencials que se’n podrien beneficiar i si hi ha previst quants 
se’n poden beneficiar, tots els potencials usuaris que tenim detectats. El Senyor Carles 
Ribas li contestarà.  
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Intervé el Sr. Ribas, qui explica, clar, crec que dues preguntes que es contradiuen a si 
mateixes, és a dir, no se n’ha beneficiat tothom i a veure si podem saber tots els que 
se’n poden beneficiar. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Terés, qui manifesta, el nombre potencial són nou-cents, 
perquè ja ens ho vareu fer saber. Com ho hem de fer per, si tenim detectats nou-cents 
usuaris potencials, per intentar esgotar aquesta detecció que s’ha fet. Intuïm que hi ha 
algun problema de comunicació entre l’àrea corresponent i els usuaris potencials, no? 
O no, no ho sé. 
 
Intervé el Sr. Ribas, qui exposa, nosaltres hem reforçat tots els mitjans de comunicació 
que hi ha, ho intentarem i ho reforçarem, i si vol demà ens podem veure i li expliquem 
el criteri que fem per comunicar aquesta possibilitat. Però si la gent vol accedir-hi o no 
vol accedir-hi, a vegades et trobes també amb sorpreses amb això. Vull dir que és 
complex. Però, de totes maneres, intentarem reforçar tot el que faci falta. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, de tota manera, l’espectre potencial, 
diguéssim, no diré que és una convenció, perquè evidentment hem de preveure a la 
llarga una xifra àmplia per anar segurs, però l’experiència ens diu que generalment 
amb temes d’aigua com en temes d’altres tipus, diguem-ne, molt crítics les alarmes 
salten de seguida i, per tant, les persones que poden tenir dificultats es dirigeixen de 
seguida i se’ls atén, se’ls atén bé. Ara, potser sí, una acció una més mica d’insistir, 
però que ara siguin uns tres-cents és perquè ara d’aquests n’hi ha uns tres-cents. 
Sobre el tema de la Rosaleda, senyora Glòria Plana, si vol contestar. 
 
Intervé la Sra. Plana, qui manifesta, com bé ha dit el senyor Terés, les obres de l’espai 
on hi haurà la cafeteria-restaurant ja estan pràcticament acabades, també hem fet una 
modificació o uns quants «arreglos» a l’espai cívic Rosaleda i pel que fa... I, per tant, el 
que és l’obra, a finals d’any, o sigui, a finals d’aquests quinze dies últims ja estarà 
acabada. 
Quant a la gestió, la gestió crec que ja en vam parlar també un altre dia que ho va 
preguntar aquí al Ple, la intenció és que la gestió sigui portada per alguna entitat sense 
afany de lucre, alguna entitat del tercer sector. Perquè, per una banda, l’objectiu 
d’aquest espai és que es formi i, a la vegada adquireixin experiència nois en risc 
d’exclusió social, per tant, la intenció és que hi hagi formació i treball en aquest espai i, 
a la vegada, que es presti el servei. I, per altra banda, hem fet estudis de viabilitat 
econòmica i el resultat és que no surt. Llavors, alguna empresa, alguna entitat que 
pugui fer les dues coses, és molt complicat de trobar. Estem mirant de quina manera 
jurídicament es pot lligar, podem casar les dues coses, que sigui portat pel tercer 
sector i, a la vegada, no sigui una, o sigui, no provoquem una il·legalitat. 
Sembla ser que l’estudi que s’està fent o que ja s’està acabant de fer pràcticament ens 
portaria a dir que podríem fer un conveni amb alguna entitat del tercer sector, i ara 
hem de mirar a veure de quina manera ho acabem de lligar. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, sobre el tema dels refugiats sirians, 
no li puc dir res més, excepte la novetat que ja coneix, que hi ha una família que va 
venir derivada de Barcelona, va venir de Barcelona, vaja, amb menors i que se l’està 
atenent, però que no va venir directament del «cupo» de refugiats que li pertoquen a 
l’Estat espanyol, i estem a l’espera. Nosaltres estem a punt, el que està clar és que ho 
hem de fer coordinadament amb el Govern del país –de la Generalitat–, vull dir, i no hi 
ha encara cap notícia en aquest sentit. Per tant, estem així, no li puc donar cap notícia. 
El senyor Calvo preguntava per la Policia Municipal i demanava si caldria fer algun 
tipus d’intervenció i si està prevista alguna millora, a part de les que ja vam fer, perquè 



 

84 
 

si li van explicar, sap que vam posar un menjador per als treballadors que no havia 
existit mai, mai vull dir mai, ni quan governaven els que vostè coneix molt bé. El 
senyor Alcalà li contestarà.  
 
Intervé el Sr. Alcalà, qui explica, efectivament tenim pendent de reubicació d’alguns 
serveis com, per exemple, departament de multes, que ara anirà a la plaça de Sant 
Jordi i també el de riscos laborals, que vindrà cap aquí a l’Ajuntament. Una vegada 
s’hagin desplaçat aquests dos departaments, tenim pendents la reforma dels vestidors 
com un tema més greu allà, i després fem la reubicació. Ho tenim parlat i estem a 
l’espera de poder fer aquestes reubicacions. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui explica, sobre la necessitat que cent trenta 
«vivendes» de lloguer social, demanava si s’havia fet alguna acció al marge de 
l’adquisició d’habitatges provinents dels bancs. El senyor Berloso li contestarà. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. Berloso, qui manifesta, senyor Calvo, vull dir, la mateixa 
preocupació que té vostè per tota la qüestió de «vivenda» la té aquest Govern i 
particularment també el regidor que el parla. Sí, estem fent, treballant, estem treballant 
en aquest moment per aconseguir de deu a dotze pisos aquí a Girona que ens suposa 
són pisos que han estat ocupats i que se suposa haver de fer-hi unes reformes i estem 
acabant de concretar amb els propietaris de quina manera ho podem combinar. 
Per altra banda, també hem estat en contacte amb el Patronat de la Santa Creu, 
estem acabant d’ultimar també per fer, diguem-ne, un conveni en el sentit de poder 
tindre un número concretat de pisos a disposició per quan els puguem necessitar, i 
veure quin tipus de lloguer ens hi posen i acabar d’acordar si no estan ocupats, si 
perdem el lloguer, no el paguem, estem negociant, i aquí també podem anar a un altre 
«cupo» de deu o dotze pisos. 
I, per altra banda, també estem veient, sap que la Generalitat, el departament 
d’habitatge de la Generalitat, té tota, a partir de la Sareb, tota una sèrie de pisos els 
quals, quan estan col·locats en un municipi, el municipi, l’Ajuntament té el dret primer 
de retracte de compra. També estem amb un bloc d’aquests que forma una unitat de 
vuit pisos acabant d’ajustar, en tot cas, també el preu d’aquests pisos i després veure 
si el pressupost ens permet llogar-los o comprar-los. Per tant, estem en el treball 
aquest. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui manifesta, la senyora Roca demanava pel Pla 
especial de les pedreres i de la memòria social, de les dues coses. Senyora 
Madrenas, si vol contestar.  
 
Intervé la Sra. Madrenas, qui explica, efectivament, respecte al Pla especial de les 
pedreres, ja varem comentar l’altre dia a la Comissió d’Urbanisme que la idea era 
portar-lo al proper Ple, l’aprovació provisional. I previ a passar la paraula al regidor 
Berloso, aquest pla social ja s’està nodrint amb acords i consensos de la taula de 
seguiment i, per tant, és un document viu que contínuament amb aquesta mateixa 
taula, doncs, es va nodrint dels diferents acords que es va traslladant i, per tant, ja 
existeix, en aquest sentit, com a document viu.  
 
Intervé el Sr. Berloso, qui explica, tal com deia la regidora, hi ha una taula la qual la 
conforma el Defensor de la Ciutadania, el rector de la parròquia més dos membres 
seglars de la parròquia, la directora del Col·legi Annexa, que té els nanos d’allà, un 
representant de l’Associació de Veïns de Pedreres-Fora Muralla, tres regidors del 
municipi –urbanisme, sostenibilitat i un servidor– i després un advocat dels serveis 
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jurídics de l’Ajuntament, més cinc veïns d’allà dalt escollits per ells i amb un assessor, 
el senyor Carreras, que també els acompanya. 
Per tant, es van fent passos en tot aquest sentit en tota la qüestió del pla social, s’està 
arribant a acords, és lent. Però, primer de tot, és donar-los la tranquil·litat que allà no 
[#, 5.06.00] i tindran de dallò, sinó que ja n’hem parlat tota una sèrie de qüestions, hi 
ha fet un inventari de totes les cases i de té totes les persones que vivien en el 
moment que es va fer aquest inventari, les fotos i tal. Les actes es firmen i els 
mateixos veïns, que no pot fer el creixement quant a volum de totes aquestes cases. 
Des de sostenibilitat ja s’ha iniciat, diguem-ne, la primera tala per netejar tots els 
entorns, ara estem, diguem-ne, amb la qüestió de tots els animals, dels cavalls i tal, 
als quals els hem d’ubicar en un lloc que no molestin els altres veïns propietaris que 
estan així, i anem treballant, diguem-ne, per etapes d’acord amb tot el que s’acorda a 
la taula. 
 
Fa ús de la paraula el Sr. alcalde, qui explica, amb relació a la declaració que havíem 
parlat, efectivament, de decretar un dia d’horaris europeus a la ciutat de Girona, la 
senyora Glòria Plana li contestarà.  
 
Intervé la Sra. Plana, qui manifesta, sí, hi estem treballant i properament dintre del 
marc del que és l’Agència de Promoció Econòmica, en la taula que es va crear l’altre 
dia d’ocupació i empresa, ho acabarem de lligar i, a la propera sessió de l’Agència de 
Promoció Econòmica, presentarem una proposta ja més concreta. 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte. Són les dotze i 
trenta-vuit minuts de la matinada. Ho certifico. 
 
 
 
 
Lluís Pau Gratacós 
                                     


