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SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 9 DE MAIG DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a nou de maig de dos mil setze,  essent les 18:07 hores es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament al Saló de Sessions, sota la presidència de l’alcaldessa-
presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència dels regidors i regidores que 
figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària.  

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

SRA. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 

SR. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 

SRA. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 

SR. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi 
assisteix l'interventor Carles Merino Pons. 
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Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, bona tarda. Benvinguts. 
Disculpin aquest petit retard. Sembla que hem arribat a uns acords finalment, així, a 
l’últim moment, però sempre serà en sentit positiu. Per tant, aquests minuts han valgut 
la pena. 

_____________________________________________________________________ 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació de les actes de la sessons anteriors, de dates 8 de febrer de 2016 
ordinària i de 25 de febrer de 2016 extraordinària. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictats. 

* Decret   de   l'Alcaldia   de   data   25   d'abril   de   2016   relatiu   a   adhesió   de 
l'Ajuntament  de  Girona  a  la  Declaració  del  Consell  Català  del  Moviment 
Europeu amb motiu del Dia d'Europa 2016. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor  Oriol  Mas  LLoret,  personal  eventual,  per  ocupar  el  lloc  de  treball  de 
Coordinador de comunicació. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  6  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  de  la 
senyora Maria Jesús Mirón Romero personal eventual 

* Informació  en  relació  a  l'execució  pressupostària  i  situació  de  la  tresoreria 
corresponent al primer trimestre 2016 

* Pla  anual  d'auditories  i  de  control  financer  permanent  de  l'Ajuntament  de 
Girona per l'any 2016 

Comissió Informativa d'Alcaldia 

4. Modificació acord plenari de 23 de març de 2016 referent al nomenament dels 
representants municipals en les diferents institucions i organismes públics on és 
preceptiva la representació municipal. 

Comissió   Informativa   de   Sostenibilitat,   Medi   Ambient,   Participació   i 
Cooperació 

5. Certificació  dels  treballs  de  recollida  de  residus  i  neteja  viària,  realitzats  per 
l'empresa  Girona  +  Neta  corresponent  al  mes  febrer  de  2016,  per  un  import total de 
997.030,97 € 

6. Certificació  dels  treballs  de  recollida  de  residus  i  neteja  viària,  realitzats  per 
l'empresa  Girona  +  Neta,  corresponent  al  mes  de  març  2016  per   un  import total 
de 988.957,08 € 

Comissió  Informativa  de  Promoció  Econòmica,  Desenvolupament  Local  i 
Turisme 

7. Aprovació Ordenança per a la venda no sedentària en Mercats de Marxants de 
Girona. 
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Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

8. Modificació  de  l'Ordenança  fiscal  reguladora  de  la  taxa  per  a  la  prevenció  i 
control  ambiental  de  les  activitats,  dels  establiments  oberts  al  públic  i  dels 
espectaclrs públics 

9. Inici  i  aprovació  de  l'expedient  de  contractació  dels  serveis  de  neteja  dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona 

10. Modificació de la plantilla de personal 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 

11. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del so de les campanes del 
municipi de Girona 

12. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 

13. Moció   que   presenta   el   Grup   Municipal   CUP-Crida   per   Girona   per   a   la 
municipalització del servei de neteja de dependències municipals. 

14. Moció que presenta el Grup Municipal CUP-Crida per Girona per a que s'aturin els 
tràmits de reclamació   de recursos econòmics a l'Agència de Residus de Catalunya 
(ARC), destinats a les obres de la incineradora de Campdorà. 

15. Moció que presenta el Grup Municipal C's per la implantació d'un sistema de 
seguretat per millorar la seguretat d'infants i adults. 

16. Moció que presenta el Grup Municipal C's per a que la recaptació dels radars 
interurbans es destini a projectes socials. 

17. Moció que presenta el Grup Municipal C's pel respecte a la convivència, a la 
pluralitat, a la llibertat d'expressió i opinió. 

18. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  ERC-MES  per  demanar  la  cessió  del 
servei d'estacionament soterrat de la nova estació de Girona. 

19. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de la CUP-Crida per 
Girona, ERC-MES, CIU i PSC-CP per demanar que la MINURSO (missió de les   
Nacions   Unides   pel   referèndum   al   Sàhara   Occidental)   assumeixi 
competències en drets humans. 

PART DE CONTROL  

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'organització,  funcionament  i  Règim 
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2016004531 a la número 
2016006684, des de 1 d'abril de 2016 fins a 30 d'abril de 2016. 

DACIÓ  DE  COMPTE  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  per 
delegació  de  l'Alcalde  president  de  la  Corporació  de  conformitat  amb  el  que 
disposa  l'article  42  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, de data 1 d'abril de 2016 (ordinària), 8 d'abril de 2016 (ordinària), 15 d'abril de 
2016 (ordinària), 22 d'abril de 2016 (ordinària), i 29 d'abril de 2016 (ordinària). 

20. PRECS I PREGUNTES 
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_____________________________________________________________________ 

1. ACTA. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Al primer punt hi hauria 
l’aprovació de les actes, perquè en aquest cas eren dues, una d’ordinària i una 
d’extraordinària, de les sessions anteriors, de 8 de febrer i de 25 de febrer. No sé si hi 
ha alguna manifestació a fer o..., si no, les podem donar per aprovades. Molt bé. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El segon punt de l’ordre del dia, 
que seria els informes de presidència, en primer lloc, com saben vostès, era costum i 
ho seguirà essent fer un breu sobre la situació de l’ocupació a la ciutat de Girona, i les 
dades són d’aquest mes d’abril de 2016. Són bones notícies, tal com va essent 
darrerament per vint-i-nou mesos consecutius que ja portem de reducció interanual de 
l’atur a la ciutat de Girona. Concretament, vam acabar el mes d’abril amb 5.904 
persones aturades, és una bona notícia en el sentit que s’ha reduït substancialment, 
és a dir, 253 persones menys que el mes anterior. I el que és millor encara –perquè a 
vegades mensualment poden haver-hi disfuncions, no?–, el que és més interessant és 
que respecte al 2015, és a dir, la variació anual –interanual– és de 763 persones 
menys. Aquesta és una bona dada i és, per tant, la reducció interanual, la segona més 
important en nombres absoluts dels darrers onze anys, per tant, és una bona dada. No 
obstant això, mentre hi hagi 5.904 persones aturades a la ciutat de Girona, 
evidentment cal fer molta i molta feina i molt ben feta, i és el que almenys per part de 
totes les institucions, i l’Ajuntament també, doncs hem de continuar fent. 

M’agradaria afegir també una altra dada i és el que ens permet fer una millor foto fixa 
de com està la situació quant al mercat laboral. I és, per una banda, el nombre total de 
persones afiliades a la Seguretat Social, però en règim general, que ha patit una 
millora substancial, perquè també, respecte a l’any anterior –saben que les dades no 
són mensuals–, doncs de març de 2015, ha augmentat, és a dir, hi ha 5,6 per cent 
més persones o percentatge de més afiliats en règim general a la Seguretat Social, per 
tant, un 5,6 persones més que estan treballant, amb foto fixa. I això que es podria 
contraposar amb una valoració que podria, a primer cop d’ull, semblar negativa, com 
és que el volum de contractes el mes de març en l’evolució interanual s’ha reduït en un 
1,52 per cent, tenint en compte que s’han reduït el número de contractes però, en 
canvi..., en un 1,52, però que, en canvi, s’ha augmentat el número d’afiliats a la 
Seguretat Social, vol dir que mínimament, però aquests contractes que tenen els 
afiliats a la Seguretat Social són una miqueta millors, una miqueta més llargs en el 
temps, perquè no n’hi ha tants i, per tant, és una tendència en principi positiva que cal 
treballar moltíssim, perquè tots sabem que la part més important a treballar no només 
és la reducció de l’atur, sinó que els contractes que lliguen les persones treballadores 
amb les empreses siguin molt més sostenibles i de molta millor qualitat, i tot just és un 
petit «despunt» d’aquest canvi que sembla que es podria començar a anar en la bona 
direcció, i tot dit amb el màxim de reserves i prudència possible, perquè cal seguir 
treballant molt i molt en aquests aspectes. 

En segon lloc, respecte a les obres del tren d’alta velocitat, ja ho coneixen vostès, però 
en fi, saben es van iniciar les obres a l’estació d’autobusos. Per altra banda, també 
s’ha confirmat que s’havia adjudicat ja la reposició de la llosa a l’empresa Copcisa 
concretament, això que nosaltres tinguem..., de les dades amb què disposem es va 
dur a terme el passat dia 22. Però, com ha de passar un mes, ja saben vostès, que els 
altres licitadors tenen dret a presentar al·legacions o a presentar recurs contra aquesta 
adjudicació, doncs, de fet, ara en principi fins al 22 no es podrien iniciar les obres, això 
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és ser molt optimistes, perquè sempre hi han els temes del replanteig, etcètera, però, 
vaja, confiem que el mes de juny, meitats, finals, doncs finalment es pugui iniciar 
aquestes obres. 

També s’està treballant..., per últim, per acabar aquest informe, s’està acabant amb la 
reparació d’unes filtracions que apareixien a la sala tècnica soterrada del TAV, unes 
filtracions que provenien dels muntacàrregues, sobretot dels voltants, la 
impermeabilització semblava que no era del tot correcta. I, per tant, s’ha hagut de 
retirar tota la capa superior fins arribar a la part que està el material que conforma la 
part d’impermeabilització, s’ha hagut de refer. I ara s’està fent ja la prova d’estanquitat 
d’aquesta reparació i, posteriorment, en les properes..., en un parell o tres de 
setmanes es refarà tot el conjunt, a veure si així es resol aquest problema que tots 
també hem tingut coneixement. 

Previ al punt número 3, procediré a llegir o a substanciar, perquè així s’ha acordat de 
forma unànime per part de tots els grups que formen aquest consistori, una moció que 
al nostre entendre és important que es tracti pel Ple municipal. Ens estem referint a 
una moció que tracta de fer front a l’estigma i a la discriminació que poden patir 
persones relacionades amb l’epidèmia del VIH. Catalunya, les seves institucions 
tradicionalment han estat al capdavant de la defensa dels drets sexuals i reproductius i 
en el treball per fer front a l’estigma que pot suposar tenir relació amb el VIH. Aquest 
compromís va arribar a un punt culminant en el nostre país de la voluntat d’expressar 
aquest rebuig, aquesta discriminació, amb l’acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat. Aquest acord es va prendre el passat 
6 de març de l’anterior any, de fet, fa dos anys, el 2014, al Parlament de Catalunya i va 
ser pres de forma unànime per tots els grups que en van participar. Aquest acord, a 
més, va ser impulsat –i això és molt important– de manera coordinada amb el teixit 
associatiu català, concretament els que estan relacionats amb l’àmbit del VIH, que 
seria especialment el Comitè 1r de Desembre, que està format per la Plataforma 
unitària d’ONG/Sida de Catalunya, que aglutina, de fet, vint-i-quatre entitats més al 
llarg de tot el territori català, i aquest acord va suposar un fet històric com a fórmula 
d’instrumentalitzar les eines de resposta en la discriminació que estaven patint, doncs, 
aquesta pandèmia del segle XX i ara també XXI. 

Malgrat això, malgrat aquests esforços que es varen dur a terme, creiem en el 
consistori en ple que cal encara doblar, incrementar els esforços per seguir impulsant-
lo, no pot quedar en una bossa foradada, especialment el que fa al Pacte social contra 
la discriminació de les persones que viuen el VIH, i més tenint en compte que, segons 
ONUSIDA, l’estigma relacionat amb aquesta infecció, de fet, es converteix en 
l’obstacle més gran amb el qual s’han d’enfrontar les persones o les entitats, etcètera, 
que treballen amb la resposta a aquesta problemàtica. Per tant, ONUSIDA ja el 2015 
va iniciar la campanya Zero Discrimination Day, en la qual es reivindicava que l’1 de 
març es convertís a nivell mundial en el dia que s’havia de sensibilitzar totes les 
persones en la defensa dels drets humans i, especialment, en acabar amb aquest 
estigma i aquesta discriminació que suposa la relació amb el VIH. 

En aquest sentit, estem tot el consistori d’acord a arribar a una sèrie..., en assumir una 
sèrie d’acords que van des d’impulsar, conjuntament amb el Govern de la Generalitat, 
el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, amb tal 
que l’objectiu prioritari sigui eliminar aquest estigma, aquesta discriminació associada, 
també que aquesta entitat local treballi per reduir la discriminació en el marc de les 
nostres competències i a incloure missatges en favor de la no-estigmatització, també 
incorporar aquest dia 1 de març com a dia per la zero discriminació en aquest aspecte 
entre les diades que commemorem en aquest municipi, treballar més programes i 
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accions dirigits a la promoció de la salut sexual de forma integral i també col·laborar 
amb totes aquelles entitats sense ànim de lucre que treballen en aquest àmbit per 
ajudar a difondre’n les seves tasques i activitats, i també a comunicar-ho a aquelles 
entitats o organismes que convingui. 

En definitiva, aquest és un acord en el qual una declaració institucional perquè tots 
estem totalment d’acord. Per tant, entenc que no cal que es voti i que quedi així inclòs 
a l’ordre del dia del present Ple. D’acord? Perfecte. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Seguidament ja entraríem en el 
tercer punt de l’ordre del dia, que són els decrets i acords a donar compte al Ple. No sé 
si n’hi ha algun que s’hagi de comentar, si no, després, exactament, al final. Molt bé. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret   de   l'Alcaldia   de   data   25   d'abril   de   2016   relatiu   a   adhesió   de 
l'Ajuntament  de  Girona  a  la  Declaració  del  Consell  Català  del  Moviment 
Europeu amb motiu del Dia d'Europa 2016. 

Primer.-  Adherir-se l'Ajuntament de Girona a la Declaració del Consell Català del 
Moviment Europeu amb motiu del Dia d'Europa 2016, en els termes que figuren en el 
document annex a aquesta resolució. 

Segon.- Participar i contribuir a promoure l'edició 2016 de la iniciativa 'Setmana 
d'Europa als Municipis de Catalunya'. 

Tercer.- D'aquesta resolució se'n donarà coneixement al Ple de l'Ajuntament de 
Girona. 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor Oriol Mas Lloret, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinador de comunicació. 

Nomenar al senyor Oriol Mas Lloret amb NIF 40534416K per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador de Comunicació, adscrit a l'Àrea de l'Alcaldia, assimilable al 
grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de 
confiança  i  assessorament  especial,  amb  efectes  del  dia  11  d'abril  de  2016, 
d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12  d'abril, 
l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  quaranta-vuit  mil  sis  cents 
quaranta-nou euros amb dos cèntims (48.649,02 €). 

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

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

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  6  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  de  la 
senyora Maria Jesús Mirón Romero personal eventual 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora 
Maria Jesús Mirón Romero amb NIF 43560410C, assessora del grup municipal de  
PPC,  assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnic  de  grau  mig,  amb  una 
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dedicació de 19 hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 911,89 €, amb 
efectes del dia 1 d'abril de 2016. 

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

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

* Sentència núm. 52, de 9 de febrer de 2016, del Jutjat Social núm. 1 de 
Girona, dictada en el procediment de reconeixement de drets núm. 430/2015, en virtut 
de la qual es desestima la demanda formulada per un treballador municipal contra 
l'Ajuntament de Girona, en demanda de l'existència de millor dret per tal d'ocupar la  
plaça  de  tècnic  superior  a  la  Secció  de  Salut  de  l'Àrea  de  Ciutadania 
mitjançant contracte de relleu en el que havia estat nomenat de conformitat amb el 
Decret d'Alcaldia de 19 de gener de 2015. 

* Sentència  núm.  51,  d'11  de  març  de  2016,  del  Jutjat  Contenciós  
Administratiu núm.  1  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 347/2014,  interposat  per  una  Comunitat  de  Propietaris  de  
Girona,  contra  la comunicació  de  l'Ajuntament  de  Girona  en  resposta  a  l'escrit  
de  denúncia i petició  formulada  en  data  27  de  juny  de  2014,  relativa  a  
l'aparcament  i  auto- rentat del carrer Lluís Pericot, 38-44 i contra l'acord de la Junta 
de Govern Local de 7 de setembre de 2012 pel qual s'atorgà la llicència ambiental per 
aparcament i auto-rentat de vehicles. 

* Sentència núm. 55, de 15 de març de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
185/2015, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència de data 13 de  
febrer  de  2015,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat contra  
l'anterior  Decret  de  l'Alcaldia  de  26  d'agost  de  2014,  d'imposició  d'una sanció, per 
import de 200 €, per infracció de les Normes de trànsit, circulació de vehicles de 
motor i seguretat viària, per no respectar el conductor d'un vehicle, el llum vermell d'un 
semàfor, el dia 4 de maig de 2014, al carrer de Barcelona. 

* Sentència núm. 65, de 18 de març de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.  1  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 252/2015, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en data de 10  de  juny  de  2015,  pel  que  es  va  desestimar  la  petició  
indemnitzatòria  de responsabilitat patrimonial derivada de la reclamació formulada pel 
recurrent pels danys soferts en motiu d'una caiguda a la via pública, rambla Xavier 
Cugat, el dia 4  d'abril  de  2014,  a  conseqüència  de  l'existència  d'un  desnivell  al  
costat  de  la vorera. La quantia reclamada i desestimada és de 13.559,15 €. 

* Sentència núm. 108, de 22 de març de 2016, del Jutjat Penal núm. 2 de 
Girona, dictada en la causa núm. 157/2015, en virtut de la qual es condemna a 
l'acusat com autor criminalment responsable d'un delicte de conducció sota la 
influència de begudes alcohòliques a la pena de 6 mesos amb quota diària de 4 
euros i un any i un dia de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors i 
com autor d'un delicte per negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia, a la pena 
de 6 mesos de presó, privació del dret de sufragi passiu durant el temps de la 
condemna  i  un  any  i  un  dia  de  privació  del  dret  a  conduir  vehicles  a  motor  i 
ciclomotors i al pagament de les costes causades, havent d'indemnitzar de forma 
conjunta  amb  la  companyia  d'assegurances  a  l'Ajuntament  de  Girona  en  la 
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quantia de 1.227,52 €. 

* Sentència núm. 196, de 31 de març de 2016, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, que desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 237/2013, interposat per l'Ajuntament de Celrà   
contra   la   resolució   de   la   Consellera   de   Governació   i   Relacions 
Institucionals,  de  data  14  de  maig  de  2013,  per  la  que  es  va  desestimar  el 
requeriment previ formulat pel referit Ajuntament contra la resolució GRI/145/2013, de 
25 de gener, relativa a la delimitació, en el tram en desacord (Castell de Sant 
Miquel) entre els municipis de Girona i Celrà. 

* Sentència núm. 280, de 13 d'abril de 2016, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, que desestima el 
recurs  d'apel·lació  núm.  271/2015,  interposat  per  la  part  apel·lant  contra  la 
Sentència núm. 218, de data 15 de maig de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, en virtut de la qual es va desestimar el recurs 
contenciós administratiu núm. 94/2015, interposat contra el Decret de l'Alcaldia de  
data  18  de  desembre  de  2014,  d'imposició  d'una  sanció  d'amonestació prevista 
en l'article 54 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya. 

* Informe de l'execució pressupostària, segons annexos adjunts a l'expedient, 
fins a 31 de març de 2016 i que ha estat degudament tramesa al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions   Públiques   segons   l'establert   a   l'Ordre   HAP/2105/2012,   d'1 
d'octubre. 

La funció de control intern de la gestió econòmic financera i pressupostària de les  
entitats  locals,  els  seus  organismes  autònoms  i  empreses,  atribuïda  a 
l'Interventor  municipal,  està  regulada  a  l'article  92  bis  de  la  Llei  7/1985,  de  2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; en el Capítol IV del Reial Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  que  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL); i  el Títol III de la Llei 38/2003 de 17 de  
novembre,  General  de  Subvencions  i  el  reglament  que  la  desenvolupa, aprovat 
per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; així com l'article 136 de la Llei 7/1985  
segons  redacció  donada  per  la  Llei  57/2003,  de  Mesures  per  a  la 
Modernització  en  el  cas  que  resulti  d'aplicació  d'acord  en  l'establert  en  l'article 121; 
i   d'acord amb l'article 4.1.i) del Reial decret 1174/87, de 18 de setembre, pel  que  
es  regula  el  Règim  Jurídic  dels  Funcionaris  d'Administració  Local  amb habilitació de 
caràcter nacional. 

L'exercici d'aquesta funció es troba regulat en la part que sigui d'aplicació en la Llei  
47/2003, de 26 novembre, General Pressupostària; el Reial decret 2188/95, pel que 
es regula el règim de control intern exercit per la Intervenció general de 
l'Administració de l'Estat, la Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció 
general de l'Administració de l'Estat (IGAE) per la que es dicten instruccions per 
l'exercici del control financer permanent i la Resolució de 30 de juliol de 2015, de la 
IGAE per la que es dicten instruccions per l'exercici de l'auditoria pública. 

Les actuacions de control financer es faran d'acord amb les Normes d'auditoria del 
sector públic (NASP) aprovades per Resolució de la Intervenció general de 
l'administració de l'Estat de 14 de febrer de 1997 i publicades per Resolució d'1 de 
setembre de 1998, que són d'aplicació directa al Sector Públic Local d'acord amb 
l'indicat a l'article 220 del TRLRHL. 

En sessió plenària de 14 de juliol de 2014 es va aprovar la Instrucció de control 
intern  de  l'Ajuntament  de  Girona,  dels  seus  organismes  autònoms  i  de  les 
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entitats que en depenen que preveu l'establert a la normativa d'hisendes locals, en el 
següents termes en relació al control financer: 

D'acord  amb  l'article  220  del  TRLRHL,  el  control  financer  que  ha  d'exercir  la 
Intervenció  municipal  té  per  objecte  comprovar  el  funcionament  en  l'aspecte 
econòmic   financer   dels   serveis   de   la   Corporació,   dels   seus   organismes 
autònoms, dels seus ens públics empresarials i de les societats mercantils que en 
depenen, concretament informant sobre: 

a) La presentació adequada de la informació financera. 

b) El compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació. 

c) Els graus d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. 

Aquest  control  financer  es  farà  per  procediments  d'auditoria,  d'acord  amb  les 
normes d'auditoria del sector públic, i per motius d'eficiència en l'execució dels 
treballs, la fiscalització plena a posteriori es realitzarà de forma conjunta amb el 
control financer anual. 

Per donar compliment a l'anterior, aquesta Intervenció General determinarà el pla 
anual i les seves possibles modificacions, donant-ne compte a la primera sessió que 
se celebri de la Comissió Informativa d'Hisenda. 

*  Donar  compte  del  Pla  anual  d'auditories  i  de  control  financer  permanent  
de l'Ajuntament de Girona per l'any 2016, en compliment del previst a l'article 219 i 
següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Instrucció de 
control intern de l'Ajuntament de Girona, dels seus organismes autònoms i de les 
entitats que en depenen, aprovada per acord de Ple de data 14 de juliol de 2014 

VOTACIÓ 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

4.   Modificació  acord  plenari  de  23  de  març  de  2016  referent  al  nomenament 
dels  representants  municipals  en  les  diferents  institucions  i  organismes 
públics on és preceptiva la representació municipal. 

Primer.-  Amb  data  23  de  març  de  2016  el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  la 
proposta  d'acord  referent  al  nomenament  dels  representants  municipals  en  les 
diferents  institucions  i  organismes  públics  on  es  preceptiva  la  representació 
municipal. 

Segon.- Amb data 6 d'abril de 2016 la portaveu del grup municipal del PSC-CP 
presenta una sol·licitud pel Registre d'Entrada General (R.E. núm. 2016016133) en  
la  que  sol·licita  la  modificació  d'algun  dels  membres  designats  com  a 
representants en els Consells Escolars dels centres públics d'educació infantil i 
primària i en els instituts públics d'ensenyament secundari. 

Tercer.- El 29 d'abril de 2016 el portaveu del grup municipal de CiU presenta una 
sol·licitud   pel   Registre   d'Entrada   General   d'aquest   Ajuntament   (RE   núm. 
2016020969)   proposant   la   modificació   d'alguns   dels   representants   en   els 
Consells Escolars de centres públics d'educació infantil i primària. 

Quart.- Amb data 2 de maig de 2016 el portaveu del grup municipal de CiU va 
entrar pel Registre d'Entrada General (R.E. núm. 2016021127) una sol·licitud en la   
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qual   demanava   el   canvi   de   denominació   específica   de   l'Institut   Públic 
d'Ensenyament Secundari Cartanyà. 

Cinquè.- El 2 de maig de 2016, el portaveu del grup municipal de CiU, presenta 
sol·licitud  pel  Registre  d'Entrada  General  (  R.E.  núm.  2016021128)  en  la  que 
sol·licita  la  inclusió  en  l'apartat  7.4.  Escoles  bressol  municipals,  de  l'acord  de 
nomenament   dels   representants   municipals   en   les   diferents   institucions   i 
organismes  públics  on  és  preceptiva  la  representació  municipal,  de  l'Escola 
Bressol Municipal "La Devesa". 

Primer.- L'art.  38  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que 
s'aprova Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, de 28 de novembre, estableix que s'adoptaran pel Ple de la corporació els 
acords corresponents al nomenament de representants de la Corporació en les 
diferents àrees, entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la 
presència corporativa. 

Primer.-   MODIFICAR   l'acord   plenari   de   data   23   de   març   de   2016   de 
nomenament   dels   representants   municipals   en   les   diferents   institucions   i 
organismes  públics  on  es  preceptiva  la  representació  municipal,  concretament pel 
que fa referència al punt 7. Representació en els Consells Escolars apartats 7.1   
Centres   públics   d'educació   infantil   i   primària   i   7.2   Instituts   públics 
d'ensenyament secundari que quedaran integrats pels membres que es detallen a 
continuació: 

7.1. Centres públics d'educació infantil i primària 

Escola Joan Bruguera: Glòria Plana i Yanes Escola Eiximenis: Eduard Berloso i Ferrer 

Escola Annexa-Joan Puigbert:  Eduard Berloso i Ferrer 

Escola Mare de Déu del Mont: Joan Alcalà Quiñones  

Escola Cassià Costal: Joan Alcalà i Quiñones  

Escola Verd: Carles Ribas i Gironès 

Escola Taialà: Joan Alcalà i Quiñones 

Escola Santa Eugènia: Narcís Sastre i Fulcarà 

Escola Migdia: Carles Ribas Gironès 

Escola Montjuic: Eva Palau i Gil 

Escola Carme Auguet: Joaquim Rodríguez Vidal 

Escola Dalmau Carles: Sílvia Paneque Sureda  

Escola Montfalgars: Narcís Sastre i Fulcarà  

Escola Pla de Girona: Isabel Muradàs i Vázquez 

Escola Font de la Pólvora: Cristòbal Sánchez i Torreblanca 

Escola Vila-roja: Isabel Muradàs i Vázquez 

Escola Marta Mata: Maria Àngels Planas i Crous 

Escola Domeny: Elisabeth Riera Alemany 

Escola Pericot: Isabel Muradàs Vázquez 

Escola El Bosc de la Pabordia: Maria Àngels Planas i Crous 



 

  11

Escola Balandrau: Joan Alcalà i Quiñones 

7.2. Instituts públics d'ensenyament secundari 

Institut Jaume Vicens Vives: Eduard  Berloso i Ferrer 

Institut Santa Eugènia: Narcís Sastre i Fulcarà 

Institut Santiago Sobrequés: Carles Ribas i Gironès 

Institut Carles Rahola i Llorens: Elisabeth Riera Alemany 

Institut Montilivi: Isabel Muradàs i Vázquez 

Institut Narcís Xifra Masmitjà: Joaquim Rodríguez Vidal 

Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona: Glòria Plana i Yanes 

Institut Cartanyà: Isabel Muradàs i Vázquez 

Segon.- MODIFICAR l'acord de data 23 de març de 2016 de nomenament dels 
representants municipals en les diferents institucions i organismes públics on es 
preceptiva   la   representació   municipal   en   el   sentit   d'efectuar   el   canvi   de 
denominació de l'Institut Cartanyà que  passa a denominar se Institut Ermessenda de 
Girona,  d'acord amb la Resolució del Departament d'Ensenyament ENS/472/2016, de 
18 de febrer, per la qual s'atribueix una nova denominació  específica  a  diversos  
centres  educatius  públics  i  nomenar  com  a representant municipal en el Consell 
Escolar de l'Institut Ermessenda de Girona a la regidora Sra. Isabel Muradàs 
Vázquez. 

Tercer.-  Incloure  en  el  punt  número  7.  Representació  en  Consells  Escolars  de 
l'acord de nomenament dels representants municipals en les diferents institucions  i  
organismes  públics  on  es  preceptiva  la  representació  municipal,  i concretament  en  
l'apartat  7.4  Escoles  bressol  municipals,  l'Escola  Bressol  "La Devesa" i nomenar 
com a representant municipal en el seu Consell Escolar a la Sra. Isabel Muradàs 
Vázquez. 

Segon.-   NOTIFICAR   la   present   resolució   als   regidors   de   la   Corporació 
Municipals així com al Cap d'Àrea i de Servei de l'Àrea d'Educació i Esports. 

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art. 51.2 del ROF. 

Quart.- DIFONDRE  el  contingut  d'aquesta  resolució,  de  conformitat  amb  el 
principi de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés  a  la  informació  i  Bon  Govern  i  8  i  ss  de  la  Llei  19/2014,  de  29  de 
desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 4, 
que és una modificació del plenari del 23 de... Perdó, senyor secretari, si vol... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Ja els vam explicar una mica les diferents motivacions d’aquests canvis pels canvis 
que hi han hagut al consistori o algun petit error en algun altre cas. No sé si cal que es 
voti... 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres ens volíem abstenir 
perquè és una derivació del cartipàs i llavors volíem fer aquesta opció. I també volíem 
aprofitar per comentar que esperem que aquestes introduccions facilitin també 
l’assistència dels regidors i regidores dels consells escolars, perquè precisament ens 
ha arribat una mica de queixes en aquest sentit, de molts consells escolars que troben 
que els regidors i regidores no hi participen suficientment. Llavors volíem aprofitar 
també per començar aquest tema. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. No sé si hi ha alguna 
altra intervenció... El que sí que és cert, només per aclarir-ho, és que a vegades les 
convocatòries..., bé, a vegades, no, gairebé sempre, les convocatòries dels consells 
escolars es fan molt pocs..., per no dir a vegades l’últim dia, però a vegades amb molt 
pocs dies i els regidors, ni que volguessin, tenen les agendes completament plenes i ja 
no poden organitzar-se. És un tema que s’ha tractat, que s’ha parlat de vegades amb 
la regidora que s’intentin fer amb quinze dies d’antelació, moltes vegades no passa 
així, ho haurem d’anar mirant. Però ja poden comprendre que és un problema, quan hi 
ha l’avís en l’últim moment, doncs normalment els regidors ja tenien d’altres..., 
l’agenda ja compromesa amb altres actes també de ciutat. 

Els punts... Ah, perdó, doncs hem de votar perquè hi ha una abstenció. Disculpin. 

Doncs vots a favor d’aquest punt número 4? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i partit de Ciutadans, integrat per dos 
membres, i l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit 
Popular de Catalunya, integrat per un membre, la modificació de l’Acord plenari de 
data 23 de març de 2016. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

5.   Certificació dels treballs de recollida de residus i neteja viària, realitzats per 
l'empresa Girona + Neta corresponent al mes febrer de 2016, per un import 
total de 997.030,97 € 

A l’empara de l’art. 92 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EE.LL. 
i prèvia intervenció del secretari municipal en que la manifesta la 
incompatibilitat de l’òrgan, la senyora alcaldessa retira aquesta proposta de 
l’ordre del dia. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

6. Certificació dels treballs de recollida de residus i neteja viària, realitzats 
per l'empresa Girona + Neta, corresponent al mes de març 2016 per  un import 
total de 988.957,08 € 

A l’empara de l’art. 92 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les EE.LL. 
i prèvia intervenció del secretari municipal en que la manifesta la 
incompatibilitat de l’òrgan, la senyora alcaldessa retira aquesta proposta de 
l’ordre del dia. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem als punts 5 i 6 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 

Sr. secretari: Sí. Bé, únicament informar que el reconeixement de l’obligació és 
competència de l’Alcaldia i, per tant, no del Ple municipal i, per tant, per incompetència 
del Ple municipal s’hauria de retirar de l’ordre del dia. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs efectivament queda retirat 
de l’ordre del dia. Passem, doncs, al punt... Moltes gràcies, senyor secretari. 

COMISSIÓ  INFORMATIVA  DE  PROMOCIÓ  ECONÒMICA,  DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I TURISME 

7.   Aprovació   Ordenança   per   a   la   venda   no   sedentària   en   Mercats   de 
Marxants de Girona. 
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La  Directiva  2006/123/CE,  del  Parlament  europeu  i  del  Consell,  de  12  de 
desembre  de  2006,  relativa  als  serveis  en  el  mercat  interior  obliga  als  Estats 
membres  de  la  Unió  Europea  a  la  transposició  al  seu  Dret  intern  d’un  principi 
fonamental  general,  com  és  la  llibertat  d’accés  i  exercici  a  les  activitats  de 
serveis,  amb  la  transformació  del  sistema  administratiu  tradicional  del  control previ 
dels requisits exigibles (llicència) a un control posterior del seu compliment 
(inspecció). Alhora també estableix les excepcions a dit principi, i per tant quan és 
possible sotmetre a control previ una activitat de serveis, si bé només en els casos i 
amb subjecció a les condicions previstes a la Directiva. 

Pel que fa a la venda no sedentària, mitjançant la Llei 1/2010, d’1 de març, de 
reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista, es va 
adaptar el marc normatiu estatal en aquesta matèria, d’acord amb els criteris 
següents: 

a)  Manteniment  del  règim  d’autorització  administrativa  prèvia,  tenint  en  compte que  
el  desenvolupament  d’aquesta  activitat  requereix  l’ocupació  de  sòl  de titularitat 
pública. 

b)  La  durada  de  les  autoritzacions  no  pot  ser  indefinida,  atès  que  el  sòl  públic 
disponible és un recurs limitat. En tot cas, la durada de les autoritzacions ha de 
permetre  l’amortització  de  les  inversions  i  una  remuneració  equitativa  dels 
capitals invertits. 

c) En el procediment per a l’atorgament de les autoritzacions s’ha de garantir la 
transparència  i  la  imparcialitat  i,  en  concret,  l’adequada  publicitat  de  l’inici,  el 
desenvolupament i la finalització. 

d) Els procediments d’atorgament d’autoritzacions no poden permetre renovacions  
automàtiques  ni  avantatges  per  als  titulars  cessants  ni  per  a  les persones amb 
què es trobin especialment vinculades. 

D’altra   banda,   la   Llei   27/2013,   de   27   de   desembre,   de   racionalització   i 
sostenibilitat  de  l’Administració  local,  que  modifica  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
reguladora  de  les  bases  del  règim  local,  determina  que  el  comerç  ambulant 
forma part de les competències pròpies que correspon exercir als municipis dins del 
marc normatiu establert per la legislació estatal i les comunitats autònomes. 

En  l’àmbit  territorial  de  Catalunya,  l’aprovació  de  la  Directiva  de  serveis  en  el 
mercat  interior  ha  suposat  la  modificació  del  Text  refós  sobre  comerç  interior, que 
també regula la venda no sedentària, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de  
febrer,  i  la  Llei  23/1991,  de  29  de  novembre,  aprovat  pel  Decret  legislatiu 1/1993, 
de 9 de març, mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació 
de normes amb rang de llei a la Directiva de Serveis. Posteriorment el Decret 
legislatiu 3/2010, en l’apartat relatiu a la venda no sedentària ha estat modificat per 
la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i administratives. Correspon als 
ajuntaments, mitjançant les corresponents ordenances municipals, determinar els 
criteris d’atorgament de les autoritzacions. 

A   partir   d’aquests   antecedents,   la   Generalitat   de   Catalunya   desenvolupa 
reglamentàriament el marc normatiu català, per tal de delimitar els aspectes que 
configuren l’exercici d’aquesta activitat econòmica sotmesa al règim d’autorització 
prèvia, tot establint les bases i els criteris comuns en què s’han de basar les 
diferents ordenances que els ajuntaments aproven en exercici de les seves  
competències.  Per  tal  de  disposar  d’aquests  criteris  comuns,  aprova  del Decret  
162/2015,  de  14  de  juliol,  de  venda  no  sedentària  en  mercats  de marxants, 
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que estableix en la seva disposició transitòria que en el termini màxim d’un any a 
comptar des de la seva publicació, els ajuntaments que ja disposin d’una  
ordenança  municipal  de  la  venda  no  sedentària  han  d’adaptar-ne  el contingut 
als termes que estableix el susdit Decret, i els ajuntaments que hagin autoritzat   la   
venda   no   sedentària   sense   disposar   d’ordenança   municipal reguladora  
d’aquesta  activitat  han  d’aprovar  l’ordenança  que  n’empari  l’exercici en  el  seu  
terme  municipal,  d’acord  amb  els  paràmetres  continguts  en  aquest Decret. 

En el marc del procediment esmentat fins ara, l’ajuntament de Girona opta per 
l’aprovació d’una nova ordenança. 

En  data  28  d’abril  de  2016  es  rep  informe  de  serveis  jurídics  respecte  la 
tramitació i contingut per a l’aprovació inicial de les ordenances que regularan el 
mercat de venda ambulant de Girona 

Que  a  partir  d’aquest  informe  s’elabora  una  esmena  que  modifica  els  articles 4.3, 
4.6,  5,  6,  9d,  10.2,  11.2,  11.3,  12.1,  14.2,  20,  21,  23,  Disposicions 
addicionals i   Disposicions   finals   així   com   també   s’inclou   les   bases   per   a 
l’atorgament de les autoritzacions 

Atès  que  en  data  02  de  maig  de  2016  s’aprova  per  comissió  informativa  la 
proposta de modificació esmentada anteriorment 

- Directiva  2006/123/CE  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell,  de  12  de 
desembre de 2006. 

-   Llei   27/2013,   de   27   de   desembre,   de   racionalització   i   sostenibilitat   de 
l'Administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

- Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per l'adequació de normes amb rang de 
llei a la D i rec t iva  2006/12/CE. 

- Llei Catalana 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

-  Decret  162/2015,  de  14  de  ju l io l ,  de  venda  no  sedentària  en  mercats  de 
marxants 

Primer. APROVAR  inicialment  l'ordenança  per  la  venda  no  sedentària  en 
mercats de marxants de Girona en els termes que figuren en el document annex. 

Segon. Sotmetre, de conformitat amb l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i l'article 66 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a informació pública el text 
íntegre de l'ordenança pel termini de trenta dies, mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, anunci al Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya  la  referència  del  Butlletí  Oficial  de  la  província  en  què  s'hagi publicat   
íntegrament   el   text   i   publicació   en   el   tauler   d'edictes   i   web   de l'Ajuntament 
de Girona, per a la formulació de reclamacions i suggeriments. 

En  el  supòsit  que  no  es  presenti  cap  reclamació  o  suggeriment  s'entendrà 
definitivament aprovada l'ordenança." 

Tercer. Derogar  el  Reglament  de  règim  interior  de  mercats  de  marxants  de 
Girona, aprovat per acord plenari de 9 de setembre de 2008. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 7 de 
l’ordre del dia. 
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(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Moltes gràcies, senyor 
secretari. Doncs substanciarà aquesta proposta la tinenta d’alcalde Glòria Plana. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Portem a aprovació inicial, com 
deia molt bé el secretari, l’ordenança per la venda no sedentària en mercats de 
marxants de Girona. Aquesta ordenança és l’adequació a l’actual Decret 162/2015, de 
14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. L’ordenança que tenim 
ara és de 9 de setembre de 2008. Aquestes normatives delimiten els aspectes que 
configuren l’exercici d’aquesta activitat econòmica que està sotmesa al règim 
d’autorització prèvia establint les bases i els criteris per a l’exercici d’aquesta activitat. 
Els ajuntaments, doncs, teníem, d’acord amb el Decret 162/2015, un any per posar-
los..., adaptar les nostres ordenances a aquest decret. Cal dir que aquesta adaptació, 
aquest treball, és fruit del treball conjunt amb les dues associacions del mercat, amb 
l’Associació i amb el Gremi de Marxants. 

Quant a les novetats, bàsicament és ben bé la transcripció del decret a l’ordenança, 
però sí que hi ha unes variacions que és, en primer lloc, garantir la transparència, 
imparcialitat i publicitat, això vol dir que l’atorgament de les autoritzacions quan hi hagi 
una vacant s’haurà de fer per concurs públic, fins ara no era d’aquesta manera. I, per 
tant, desapareix la llista d’espera segons antiguitat que hi havia fins ara. Ara hi haurà 
un concurs, s’haurà de treure a concurs de concurrència i, a partir d’aquí, es crearà 
una llista per número de puntuació, una llista jerarquitzada, i a mida que vagi havent-hi 
vacants, s’anirà agafant d’aquesta llista. 

En segon lloc, les autoritzacions s’atorguen per períodes de quinze anys, fins ara eren 
d’onze anys. La no-presència injustificada comportarà la suspensió temporal o la 
revocació de l’autoritat del marxant; això també és una novetat quant al règim 
sancionador. Les autoritzacions són transferibles a partir dels cinc anys des que s’hagi 
obtingut l’autorització –la titularitat–, excepte en casos de cessament per activitat, de 
situacions sobrevingudes, tema d’incapacitats, de mort, etcètera, i no existeix, doncs, 
la preferència per familiars si no està establerta com a successió o com a voluntats 
successòries. Els llocs poden estar ocupats per les persones que hi treballen, fins ara 
hi havia d’estar present el titular de la parada, ara pot estar treballant-la i amb la 
presència de treballadors, evidentment, complint totes les regles i les condicions legals 
laborals establertes, però no cal que hi sigui present en aquest lloc el titular de la 
parada. S’adequa, el procediment sancionador, a la normativa i contempla la retirada 
de la llicència per un període de tres-sis mesos o definitiva, depèn dels casos, i segons 
aquest procediment sancionador. 

I la modificació de les característiques més essencials del mercat, això vol dir el canvi 
d’ubicació, l’increment de parades, canvis de dies de celebració del mercat, etcètera, 
queda sotmès també al procediment que marca el decret de la Generalitat que aprova 
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. És, en definitiva, com deia, 
una adequació al decret i a la normativa també europea i, per tant, demano el vot 
favorable a aquest acord. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, alcaldessa. Com deia la tinenta 
d’alcalde, la senyora Glòria Plana, aquesta és una adequació a la directiva europea i, 
per tant, no és una ordenança, no una adequació que es faci perquè sí, sinó perquè 
ens tocava. Sí que és veritat que s’ha aprofitat per tractar aquells aspectes del mercat 
que portàvem anys parlant-ne molt, però sense posar-los sobre la taula o blanc sobre 
negre. 

Nosaltres la veritat és que la proposta que ens presenten en línies generals ens 
sembla bé, la senyora Plana ens ha insistit molt i així ho hem comprovat que ha estat 
consensuada i treballada, tant amb el Gremi com amb l’Associació de Marxants i, per 
tant, aquesta és una bona notícia i ells són els que realment tenien més a dir amb 
relació a la redacció d’aquest reglament. Però sí que és veritat que hi ha algunes 
coses que encara ens generen algun petit dubte que volem veure, durant el període 
d’al·legacions –aquests trenta dies que s’ha d’exposar al públic–, si es presenten 
al·legacions amb relació a aquestes coses que nosaltres encara ens fan tenir dubtes i 
que estan molt sotmeses a l’opinió dels mateixos marxants. Per tant, volem esperar a 
veure en aquest període d’exposició pública si hi han al·legacions en aquests sentits 
per després acabar definint el vot definitiu. Per tant, a la primera votació, ens 
abstindrem, a la que avui se sotmet al Ple, com deia, a l’espera que s’exposi al públic. 

La senyora Plana, i ja acabo, ho deia al final de la seva intervenció, que els canvis 
d’ubicació, si s’ha d’incrementar el nombre de parades, queda subjecte a la llei 
superior, que és la de la Generalitat de Catalunya i, per tant, el reglament que avui se 
sotmet a votació no parla, no engega aquest debat, que crec que hem de tenir i que 
l’haurem de tenir en els propers mesos a la ciutat de Girona, del canvi d’ubicació del 
mercat. Vull recalcar això, perquè en algun moment s’ha pogut confondre el que avui 
es portava en aquest Ple amb el debat o amb el canvi d’ubicació del mercat. És 
important separar aquests dos fets, crec que el debat d’un possible canvi d’ubicació 
s’ha de tenir, però espero que no es tingui avui, més que re perquè el reglament no és 
el que ens marca i tenim totes les forces polítiques segurament molt a dir-hi amb 
aquest debat del canvi d’ubicació, però també hi tenen molt a dir el Gremi i l’Associació 
de Marxants i jo crec que la ciutadania en general amb relació a si realment finalment 
es canvia d’ubicació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Ara, la senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Plana, primerament, 
agrair-li aquesta predisposició que vostè ha tingut fent les reunions amb nosaltres i 
resolent tots els dubtes que ens han sorgit. Nosaltres, com el meu grup ja li va 
expressar, no posarem cap pal a les rodes a l’hora d’aprovar aquesta nova ordenança. 
Així ens ho hem mirat i segueix el decret i segueix la normativa, per tant, vostè sap 
que el meu grup tot allò que sigui complir lleis i seguir les normatives ho recolzarà. 

Sí que, com ja sap, el meu grup li vol fer una petita esmena en l’article 18, que tracta 
de la comissió de seguiment del mercat i representació dels marxants no sedentaris, i 
concretament, en l’article 18.1, i llegeixo textualment: «Per tal de vetllar pel 
funcionament correcte del mercat de marxants, es crearà una comissió de seguiment 
integrada per tècnics municipals i marxants del mercat corresponent.» Com bé ja sap, 
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la nostra esmena, en aquest cas, és que aquesta comissió també estigui integrada per 
un membre de cada grup, de cada partit representat en aquest consistori. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Tindria la paraula 
la senyora Ester Costa. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP - Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, 
volem agrair a la regidora Glòria Plana la seva atenció i disposició amb el nostre grup 
per tractar aquest tema, facilitant en tot moment la informació que li hem anat 
requerint. Per altra banda, també volem agrair als representants dels marxants també 
la seva disponibilitat per parlar amb nosaltres sobre les inquietuds del sector i fer-nos 
partícips de les seves propostes, cosa que ens ha facilitat molt la feina per arribar a la 
conclusió que el nostre vot serà el de l’abstenció pels motius següents. 

Aprovar l’ordenança no és suficient, perquè no ve acompanyada d’un pla de 
reactivació i promoció dels mercats, especialment el de la Devesa, que ha sofert un 
deteriorament en els darrers anys. Per aquest motiu, cal donar resposta a les 
demandes dels marxants perquè el mercat de la Devesa no acabi morint i estudiar 
qualsevol proposta de millora i també de canvi d’ubicació, si és el que cal perquè es 
potenciï. Mentrestant, cal facilitar l’accés a la zona de les persones que per la seva 
ubicació no s’hi desplacen per no haver-hi un transport públic que ho permeti amb les 
condicions adequades. També cal retolar les parades dels autobusos que permeten 
arribar al mercat. Cal tenir en compte el Pla especial de la Devesa, cal facilitar 
l’aparcament als ciutadans i ciutadanes que s’hi desplacin en cotxe propi, si no tenen 
més remei per manca de transport públic o de transport inadequat des dels seus 
barris, o pobles, o ciutats properes a la nostra ciutat. Cal fer un [acompanyament, # 
00.34.23] als marxants per adaptar-se a la nova ordenança, cal potenciar la 
professionalització, cas que calgui, i si és necessari, reforçar-ho amb formació gratuïta 
que els pugui oferir la regidoria corresponent. 

Cal la implicació de diverses regidories per activar els mercats, sobretot el de la 
Devesa, que és el que se’ns està anant de les mans i anar corregint de mica en mica 
aquelles mancances i situacions complicades per tal de facilitar la convivència i relació 
entre les parades de marxants, la ciutadania i la mateixa ciutat. Ens agradaria que 
l’ordenança hagués anat acompanyada d’una proposta de planificació, perquè les 
parades que encara no s’hi han adequat ho puguin fer d’acord també amb les seves 
necessitats. En els propers mesos i per nosaltres aquest punt és clau, i d’aquí ve 
també la nostra abstenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Costa. El 
senyor Martí Terés. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre 
grup entén que es tracta d’això, d’una adaptació de la directiva europea i també del 
decret de la Generalitat que es va fer l’any passat, per tant, el que ens sap greu és que 
al Ple només hi acabin arribant aquells temes que són d’obligat compliment, com és 
aquesta adaptació. I segurament en aquest cas, i potser això serveixi de punt d’inici 
per entrar en aquest debat més profund, el que convindria és un debat sobre quins 
mercats té la ciutat i com els vol tenir. 

A nosaltres ens sap greu que fins i tot em penso que era la setmana passada, el 
president de l’Associació de Marxants fes unes declaracions en què considera que el 
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mercat s’està morint i que està en plena degradació, quan el que hauria de ser el 
mercat de la capital..., deia: «Aquí no hi ha vida, ni negoci, molts marxants no 
aguanten i marxen o pleguen.» Això, unes declaracions de la setmana passada en què 
es constata aquesta sensació que tenen els mateixos paradistes. 

A nosaltres ens agradaria poder entrar en aquest debat perquè entenem que el que es 
porta avui és l’aprovació d’una ordenança que substitueix un reglament, però que el 
debat que fa falta tenir i que entenem que té els seus riscos segurament, però que per 
això hi som, per entomar els debats i per arribar a conclusions que siguin el màxim de 
satisfactòries per als interessos de la ciutat, s’han de tenir, no podem anar esquivant 
els problemes i el mercat de la Devesa concretament és un dels temes que anem 
passant de puntetes any rere any i que no es fa aquest debat amb la profunditat que 
mereixeria. La pròpia web de l’Ajuntament diu que l’objectiu és reiterar, amb el tema 
dels mercats, reiterar en la promoció i difusió del mercat de manera que es converteixi 
en un atractiu turístic per als visitants i un lloc assidu per als residents. Això ho diu, 
això és l’objectiu que ens proposem i, per tant, estaria bé posar fil a l’agulla i que això 
fos així realment. 

Clar, cal parlar d’un canvi d’ubicació que regeneri el mercat o mercats, perquè 
possiblement la ciutat en mereixi..., ja en té més d’un, però possiblement el de la 
Devesa, per la dimensió que ha agafat, convingui generar-ne més d’un que pugui 
donar cobertura a les diferents zones de la ciutat o, possiblement, la racionalització del 
nombre de parades, que és una cosa que ells mateixos destaquen com un element 
negatiu, ha anat creixent. Convertir-lo en un atractiu econòmic, turístic..., tots tenim al 
cap mercats d’altres ciutats que són un referent per nosaltres i que ens agrada visitar 
quan hi anem. I, per tant, no entraré aquí amb una llista de noms, però tots sabem de 
quins mercats estem parlant, i són mercats que estan en posicions molt cèntriques a la 
ciutat i que, per tant, segurament haurem de fer una tasca pedagògica per convèncer 
el comerç de barri o el comerç més proper que allò pot ser un element que dinamitzi i 
que reactivi també el petit comerç. I, per tant, quan s’ensenyin exemples que en altres 
ciutats això és així i que el mercat porta gent, i dinamitza, i és un atractiu, doncs 
possiblement també es comparteixi en aquesta ciutat. 

En qualsevol cas, el que ens sembla és que ara que es deroga el reglament actual i 
que s’aprova aquesta ordenança, el que no podem fer és el que passa en aquest país 
tot sovint, que és que regulem molt, tenim moltes lleis, molts decrets, ordenances, 
reglaments, però després no es compleixen. Aquesta mateixa setmana representants 
del mercat ens deien que actualment s’està permetent que esporàdics parin sense 
llicència, o que cal controlar les faltes dels marxants, és a dir, que no faltin fins a vint 
vegades, per exemple, o que hi hagi tots els treballadors donats d’alta a la Seguretat 
Social, o que, això, que hi hagi gent que pugui parar sense més. És a dir, ells mateixos 
denuncien que hi ha incompliments d’aquest reglament que avui deroguem, però que 
ara actualitzarem en forma d’ordenança, que cal que a part de legislar, per dir-ho així, 
siguem capaços de fer complir. Per tant, ja que aquest és el debat que avui toca, com 
a mínim, nosaltres volíem dir això. Pel que fa a la forma, com que es tracta d’una 
adaptació a la directiva i a la norma superior, doncs en aquest sentit nosaltres farem 
un vot favorable. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Terés. La 
senyora Plana... 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies. Agrair a tots els grups municipals que hi 
votareu a favor i dir que veritablement el mercat té la seva complicitat ( . . . ). Llavors 
una manera de poder resoldre tots aquells buits legals que el propi reglament de la..., 
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el decret de la Generalitat i el propi reglament en l’ordenança queda com no resolt 
segons quins problemes, perquè evidentment si no es pot regular allò que el decret et 
regula, per tant, ens queden aquests buits legals i no podem donar resposta a 
necessitats que realment té el mercat. 

Una de les propostes que feia la portaveu de Ciutadans era que, a través de la 
comissió mixta que regula l’article 18.1, poguéssim incloure els diferents grups 
municipals i poguessin debatre totes aquestes problemàtiques del mercat. Però no 
serà..., o sigui, si es vol, es podrà fer una al·legació en aquest sentit, però havent fet la 
consulta als serveis jurídics, ens diuen que si el reglament estableix que ha de ser una 
comissió tècnica, doncs haurà d’estar formada per tècnics. 

Però, dit això, comparteixo amb tots vostès que el tema del mercat és un tema que cal 
debatre’l i que per prendre decisions de la seva ubicació, quin mixt comercial hi ha 
d’haver, si ha d’haver-hi dos, tres o quatre mercats a la ciutat... Tot aquest debat que 
hi ha d’haver sobre el mercat penso que cal que ens asseiem tots els grups municipals 
i en parlem. Per tant, jo els proposaria i d’aquí ve també que a la regidora Costa i al 
Grup Municipal de la CUP els ofereixo, i a veure si poden canviar el vot, de crear una 
comissió en la qual hi formin part cadascun dels nostres grups municipals juntament 
amb les dues associacions o els representants que tingui el mercat, precisament per 
debatre aquestes característiques essencials que té el mercat que deia abans: el canvi 
d’ubicació, l’increment o no de parades, etcètera. Per tant, jo els faig aquesta proposta, 
evidentment el reglament prosperarà igualment, ja ho sabem, però penso que en 
aquest sentit hi ha d’haver un ampli consens polític per decidir el futur del mercat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Plana. 
Doncs procedirem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció 
del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i del Grup 
Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, inicialment l’ordenança per la 
venda no sedentària en mercats de marxants de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  
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Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

8.   Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prevenció i 
control ambiental de les activitats, dels establiments oberts al públic i dels 
espectacles públics 

D'acord amb les facultats que confereixen al Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les bases de règim local i les disposicions del Reial Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals,  en  ordre  a  la  potestat  reglamentària  en 
matèria d'hisendes locals i als requisits per a la imposició i gestió dels ingressos de  
dret  públic  de  les  Entitats  Locals,  prèvia  convocatòria  de  la  Comissió 
Informativa  d'Hisenda  i  informe  de  l'interventor,  es  proposa  al  Ple  Municipal 
l'adopció del següent ACORD: 

Primer.  Modificar  els  articles  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  9  i  10  de  l'Ordenança  fiscal 
reguladora de la taxa per la prevenció i control ambiental de les activitats, dels 
establiments  oberts  al  públic  i  dels  espectacles  públics,  segons  el  següent 
redactat: 

Article 1. D'acord amb el que preveuen els articles 106 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 20 a 27 i 57 del Reial Decret 
Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei 
reguladora  de  les  hisendes  locals, s'estableix  la  taxa  per  a  la  tramitació 
municipal   de les autoritzacions ambientals, de les llicències ambientals, de les 
llicències i comunicacions prèvies d'espectacles públics i activitats recreatives, de les 
comunicacions prèvies d'activitats i declaracions responsables. 

Article.  2.  Constitueix  el  fet  imposable  de  la  taxa,  l'activitat  municipal,  tècnica  i 
administrativa, derivades de: 

a) La tramitació de les autoritzacions ambientals que concedeix la Generalitat de 
Catalunya, a què es troben sotmeses les activitats que es relacionen en l'annex I de la 
Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats o normativa que les 
substitueixi. 

b) La sol· licitud de les llicències ambientals per a les activitats de les incloses als 
annexos II de la Llei 20/2009 o normativa que les substitueixi. 
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c) Les sol· licituds de les llicències d'espectacles i activitats recreatives, de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les activitats 
recreatives i el Decret 112/2010 o normativa que les substitueixi. 

d) Les comunicacions prèvies a què resten sotmeses les activitats de l'annex III de 
la Llei 20/2009, de la Llei 11/2009 i   del Decret 112/2010, de l'annex II Llei 
16/2015,   del   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, de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i 
Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament, Decret Llei 1/2009 de 22 de 
desembre   d'ordenació   dels   equipaments   comercials,   així   com   també   les 
comunicacions d'activitats amb baixa incidència ambiental d'acord amb el Decret 
Legislatiu 2/2003, Decret 179/1995, i l'acord de Ple de 14 de setembre de 2010 o 
normativa que les substitueixi. 

e) Les declaracions responsables a què resten sotmeses les activitats de l'annex I de  
la  Llei  16/2015,  Decret  159/2012  de  20  de  novembre,  d'establiments 
d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic o normativa que les substitueixi. 

f) L'adequació de les activitats existents. 

g) Els controls i revisions de les activitats compreses en els apartats anteriors. 

h) El   manteniment   i   gestió del cens d'activitats i dels   registres d'establiments 
oberts  al  públic  i  de  persones  organitzadores,  així  com  de  la  funció  inspectora per 
assegurar la seva vigència i actualització. 

i) Els canvis de titular, modificacions i/o ampliacions de les activitats compreses en 
els apartats anteriors. 

2.1.   Tindran   la   consideració   d'establiments   les   edificacions,   construccions, 
instal·lacions,  i  també  les  superfícies  cobertes  o  sense  cobrir,  obertes  o  no  al 
públic,  permanents  o  desmuntables,  que  s'utilitzin  per  a  qualsevol  activitat 
empresarial,   fins   i   tot   aquelles   de   caràcter   auxiliar   o   complementari,   es 
comuniquin  o  no  amb  l'establiment principal. 

2.2. Estan subjectes a aquesta taxa : 

a)   Les   autoritzacions,   llicències   ambientals,   comunicacions   i   declaracions 
responsables pel primer establiment de les activitats, dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, permanents o desmuntables. 

b) Les transmissions de les mateixes. 

c) Les ampliacions de superfície d'una mateixa activitat. 

d) Les ampliacions d'activitats dintre d'un mateix establiment. 

e)  Les revisions periòdiques de les autoritzacions, llicències. 

f) Els controls de les activitats. 

g)  L'adequació  de  les  activitats  a  la  normativa  vigent  i  la  legalització  de  les 
existents 

h) Les llicències i autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari i les comunicacions d'actuacions en directe. 

i) Les llicències d'establiments oberts al públic no permanents desmuntables. 

Article 3. Són subjectes passius d'aquesta taxa en concepte de contribuents, les 
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persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei  
General  Tributària,  que  sol·  licitin  ser  titulars  d'una  autorització,  llicència, 
comunicació  i  declaració  responsable,  o  bé  aquelles  que  tot  i  no  disposant-les 
exerceixin una activitat i/o organitzen un espectacle públic. 

Article 4. La quantitat de la taxa serà el resultat d'aplicar les següents tarifes: 

Article  4.1.  Activitats  subjectes  a  declaració  responsable  d'obertura.  Activitats 
innòcues de l'Annex I   de la Llei 16/2015, Decret 159/2012 o normativa que les 
substitueixi. 

La quota tributària de les activitats subjectes a declaració responsable serà: 

a) Fins 50 m2 262,50€ 

b) de 51 m2 a 120 m2 420€ Habitatge d’ús turístic  150€ 

La taxa inclou l'anàlisi de la documentació i la primera visita o inspecció que els 
serveis tècnics municipals considerin necessària per comprovar que l'establiment 
s'ajusta a la declaració responsable i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens 
perjudici  d'altres  controls  i/o  certificats  que  fossin  obligatoris  per  normativa 
sectorial. 

Article 4.2 Activitats subjectes a Comunicació prèvia d'obertura. Activitats de baix risc  
de  l'Annex  II de  la  Llei  16/2015.  Comunicacions  prèvies  a  què  resten sotmeses  
les  activitats  de  l'annex  III  de  la  Llei  20/2009,  Llei  11/2009  i  Decret  112/2010, Llei 
16/2009 i Decret 94/2010, Decret Llei 1/2009, o normativa que les substitueixi. 

La  quota  tributària  de  les  activitats  subjectes  al  règim  de  comunicació  prèvia 
d'obertura,   es   determinarà   segons   la   superfície   i   activitat   de   l'establiment 
aplicant les següents tarifes: 

a) Establiments destinats a activitats a partir de 120m2 fins a 400m2. 525€ 

b) Establiments destinats a activitats a partir de 400m2 fins a 1.000m2 1.050,30€ 

c) Establiments destinats a activitats a partir de 1.000m2 3.394,90 € 

d) Establiments destinats a activitats de restauració, tarifa única (fins a 500m2) 
1.273,10 € 

e) Establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals, tarifa 
única. 1.909,60 € 

f) Centres de culte 1.050,30€ 

La taxa inclou l'anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que  
els  serveis  tècnics  municipals  considerin  necessària  per  comprovar  que 
l'establiment s'ajusta al comunicat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens 
perjudici  d'altres  controls  i/o  certificats  que  fossin  obligatoris  per  normativa 
sectorial. 

Article  4.3.  Activitats subjectes al  règim  de  Llicencia  ambiental  o  Llicència 
d'espectacles  públics i activitats recreatives. 

La quota tributària de les activitats subjectes al règim de la llicència ambiental, 
enumerades  a l'annex II de la llei 20/2009, i les activitats d'espectacles públics i 
recreatives subjectes a llicència municipal d'acord als articles 95 i 124 del Decret 
112/2010, i activitat de restauració subjecta a llicència es determinarà segons la 
superfície de l'establiment aplicant les següents tarifes: 
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a) Fins a 50 m2 1.050,30 € 

b) de 51 a 150 m2 2.227,90 € 

c) de 151 a 500 m2 2.758,35 € 

d) de 501 de 1000 m2 3.819,25 € 

e) de més de 1000 m2: 

els primers 1000 m2 3.819,25 € 

per cada m2 d'excés 3,20 € 

Per  aquelles  activitats  en  les  que  el  80%  o  més  de  la  seva  superfície  sigui 
descoberta l'import per cada m2 d'excés serà de: 0,80 €. 

La taxa inclou l'anàlisi de la documentació tècnica i la primera visita o inspecció que  
els  serveis  tècnics  municipals  considerin  necessària  per  comprovar  que 
l'establiment s'ajusta al projecte autoritzat i que no hi ha hagut canvis posteriors, sens   
perjudici   d'altres   controls   i/o   certificats   que   fossin   obligatoris   per   la normativa 
sectorial. 

Article 4.4. Activitats subjectes al règim d'autorització ambiental. 

La  quota  tributària  de  les  activitats  subjectes  al  règim  d'autorització  ambiental 
d'acord amb la llei 20/2009, tributaran el 50% de les tarifes d'aplicació de 
les activitats subjectes a la llicència ambiental (paràgraf 4.3). 

Article 4.5. Revisió i control d'autoritzacions, llicències i comunicacions. 

4.5.1. La revisió periòdica (8-12 anys) o anticipada de les activitats subjectes a 
autorització  ambiental  (AA-  annexI),  tributarà  el  50%  de  les  tarifes  d'aplicació 
establertes al paràgraf 4.3. 

4.5.2.  Revisió  periòdica  o  anticipada  de  les  activitats  subjectes  a  la  llicència 
ambiental (LLA, annex II) ), tributaran el 75% de les tarifes d'aplicació establertes en el 
paràgraf 4.3. 

4.5.3.   Control   ambiental   periòdic   de   les   activitats   subjectes   a   autorització 
ambiental (annex I) i a llicència ambiental (Annex II) tributaran una tarifa única de 
318,25 € 

4.5.4. Els controls periòdics dels establiments oberts al públic tributaran quotes de 
318,25 €  en els establiments amb activitats no musicals i de 636,55 € en els 
establiments d'activitats musicals. 

Article 4.6.  Primeres visites i següents 

4.6.1.  La  primera  visita  tècnica  de  comprovació  de  l'activitat  per  a  la  seva 
inscripció   al   cens   d'activitats   o   registre   d'establiments   oberts   al   públic   no 
acreditarà  cap  quota  addicional.  En  cas  que  es  detectessin  incidències,  les 
segones  i  següents  visites,  acreditaran  quotes  addicionals  de  318,25  €  en  els 
establiments  amb  activitats  no  musicals  i  de  636,55€  en  els  establiments 
d'activitats musicals. 

4.6.2.  El  control  inicial  previ  de  les  llicències  d'establiments  oberts  al  públic  es 
realitzarà  conjuntament  amb  les  primeres  visites  d'inspecció  tècnica i  no 
acreditarà cap quota addicional. 

Article 4.7. Canvis de titularitat, modificacions i baixes. 
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Article 4.7.1. Els canvis de titularitat o transmissions tributaran: 

a) Règim d'autorització ambiental, règim de llicència i règim de comunicació 318,25 € 

b) Declaració responsable  159,10 € 

En cas que calgui un requeriment d'aportació de documentació: 106,10 € per a 
cada nou requeriment. 

Si es constata que hi ha hagut canvis substancials en l'activitat, el canvi de titular es  
deixarà  en  suspens  fins  a  la  resolució  d'una  modificació  de  llicència  que 
s'iniciarà d'ofici, prèvia notificació a l'interessat. 

Article 4.7.2. La comunicació de baixa d'una activitat és obligatòria i no tributarà. 

Article 4.7.3.   Els   canvis   d'activitat   en   un   mateix   local   i   les   modificacions 
substancials  de  l'activitat  tributaran  com  si  es  tractés  d'una  primera  obertura  o 
comunicació. 

Article   4.7.4.   Les  ampliacions  i/o  modificacions  per  a  la  introducció  de  noves 
activitats en un mateix local, tributaran: 

a)  Règim  d'autorització  ambiental,  règim  de  llicència  i  règim  de  comunicació 
525,15€ 

b) Declaració responsable  131,25€ 

Article 4.7.5. Les ampliacions de locals o establiments per augment de superfície 
tributaran: 

a)  Règim  d'autorització  ambiental,  règim  de  llicència  i  règim  de  comunicació 
525,15€ 

b) Declaració responsable  131,25€ 

Article  4.8.  Llicències  o  comunicacions prèvies  d'espectacles  o  activitats de 
caràcter extraordinari. 

Les  llicències  municipals  per  espectacles  públics  o  activitats  recreatives  de 
caràcter extraordinari, i les  comunicacions  prèvies  per  a  les  actuacions  en directe, 
tributaran una taxa única de 106,10 €. 

Article 4.9. llicències o comunicacions  d'activitat temporal. 

Les obertures temporals d'activitats, per un període inferior a 6 mesos tributaran el 
50% de la corresponent taxa. Article 5. ACREDITAMENT 

La taxa s'acreditarà en el moment de la seva sol· licitud. Article 6. BONIFICACIONS i 
EXEMPCIÓ 

Article  6.1  Les  activitats  en  establiments  que  no  superin  els  120  m2  gaudiran 
d'una  bonificació  del  50%  de  la  tarifa  si  s'inicien  en  una  zona  directament 
afectada per les obres del TAV, que serà del 75% si es tracta d'una cooperativa. 

Les  activitats  en  establiments  que  no  superin  els  120  m2  gaudiran  d'una 
bonificació  del  50%  de  la  tarifa,  quan  es  contracti  un  aturat  major  de  50  anys 
durant  el  termini  mínim  de  6  mesos,  que  serà  del  100%  si  el  contracte  és 
indefinit.  Aquesta  bonificació  queda  condicionada  a  que  l'interessat  acrediti  el 
manteniment de la contractació. Cas de no mantenir el contracte un mínim de sis 
mesos,  o  de  2  anys  en  cas  del  contracte  indefinit,  s'exigirà  l'import  bonificat 
incrementat en un 100%. 
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Article 6.2. Activitats agrícoles i ramaderes. Aplicar la quota tributària únicament 
respecte  de  la  superfície  directament  relacionada  amb  l'activitat  productiva 
derivada del projecte, d'acord amb l'informe dels serveis tècnics municipals. 

Article  6.3.  Gaudiran  d'exempció  els  subjectes  passius  quan  l'activitat  principal per   
la   qual   es   tramiti   la   llicència,   autorització   o   comunicació   i   declaració 
responsable, correspongui a energies renovables, estalvi energètic o a l'ús eficaç de 
l'aigua. 

Article  6.4. Gaudiran d'una bonificació de la taxa sobre la llicència d'activitats les 
persones  que  inicien  una  activitat  venint  d'una  situació  d'atur  o  d'una  situació 
sense cap activitat per compte propi o aliena de llarga durada: 

25% si porta fins a sis mesos a l'atur, o 7 anys o més sense cotitzar a cap règim de la 
Seguretat Social. 

50% si porta més de sis mesos a l'atur, o 10 anys o més sense cotitzar a cap 
règim de la Seguretat Social. 

95% si porta més d'un any a l'atur, o 15 anys o més  sense cotitzar a cap règim de 
la Seguretat Social. 

Els beneficis fiscals regulats en aquest article seran incompatibles entre si. 

Article   7.   La   taxa   dels   canvis   de   titular,   comunicació   prèvia,   declaració 
responsable i controls, s'exigirà en règim de autoliquidació quan els procediments 
s'iniciïn a instància del subjecte passiu. A aquests afectes, quan es presenti  la  sol·  
licitud  que  iniciï  l'actuació o l'expedient es complimentarà també  l'imprès  
d'autoliquidació.  L'interessat  haurà  d 'ad jun ta r   a  la sol· licitud l'acreditació 
d'haver efectuat el pagament de la taxa. En els supòsits diferents a l'anterior, la taxa 
serà liquidada per l'Ajuntament que notificarà al subjecte passiu, per al seu pagament. 

Article 9. Mentre no hi hagi acord municipal concedint la llicència o autorització o, en  
tant  no  s'hagi  inscrit  la  comunicació  prèvia  o  la  declaració  responsable  al Registre  
Municipal  d'Activitats  i  sempre  i  quan  aquesta  no  s'hagi  iniciat,  els interessats 
podran desistir de la seva petició, per escrit, i en aquest cas, el deute tributari  
quedarà  reduït  al  25%  del  que  li  correspondria  si  s'hagués  concedit  la llicència  o  
autorització  o  s'hagués  inscrit  la  comunicació  prèvia  o  declaració responsable 

Article  10.  Una  vegada  atorgada  la  llicència,  autorització  ambiental,  o  un  cop 
inscrita   al   registre   Municipal   d'Activitats   la   comunicació   prèvia   d'activitat   o 
declaració  responsable,  en  cas  que  els  interessants  formulin  per  escrit  la 
renúncia,  no  es  procedirà  a  la  devolució  de  les  quotes  ingressades  ni  a  l'anul·lació 
de les quotes pendents. 

Segon. Exposar al públic el present expedient en els termes previstos en l'article 17  
del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004,  de  5  de  març,  pel  qual  s'aprova  el  text refós  
de  la  Llei  reguladora  de  les  hisendes  locals,  amb  la  precisió  que,  de  no presentar-
se   cap   al·legació   o   suggeriment,   la   mod i f icac ió    es   considerarà aprovada 
definitivament, publicant-se el seu text íntegre al BOP". 

No obstant el Ple Municipal, amb superior criteri, acordarà el que calgui. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la proposta número 
8. 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, degut a una 
directiva europea, la Generalitat va crear una nova normativa referent al control 
ambiental de les activitats, és la Llei 16/2015, del mes de juliol. Fins ara, l’ordenança 
fiscal pel control ambiental de les activitats, establiments i espectacles públics hi havia 
dues modalitats, la de comunicació prèvia, en la qual el propietari comunicava que 
volia iniciar l’activitat, i normalment es feia en aquelles activitats que no tenien gaire 
incidència ambiental. I llavors l’altra modalitat era que l’Ajuntament expedia la llicència 
directament, que aquestes ja solien ser normalment activitats amb més incidència 
ambiental. 

La nova normativa fa modificar els articles de l’1 al 7, el 8 no, i el 9 i el 10 també es 
modifiquen i fa crear una nova modalitat que és la declaració responsable, en la qual el 
contribuent declara, sota la seva responsabilitat, que reuneix tots els requisits per 
poder obrir l’activitat i hi ha un enginyer o un tècnic especialista, el qual li certifica i, 
sobre la seva responsabilitat, obre l’activitat. Llavors, normalment solen ser a per 
activitats molt bàsiques, solien ser de poca incidència ambiental, aquesta tercera 
modalitat. Dir que les taxes queden igual, no hi ha redistribució de les taxes, però no hi 
ha increment de taxes, per això no ho hem hagut de portar un estudi de costos, 
Intervenció no ha hagut de fer un estudi de costos, perquè una organització de les 
taxes no pateixi una modificació de les taxes. I dir que la modalitat de comunicació 
prèvia i declaració responsable el cost és inferior al de l’expedient quan l’Ajuntament 
expedeix la llicència. I, per tant, portem a modificació aquests articles que abans he 
anomenat per poder-ho adequar a la normativa. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Planas. 
Alguna intervenció? El senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, la meva intervenció en nom del 
Grup de la CUP - Crida per Girona és per anunciar la nostra abstenció en aquest punt. 
Aquest matí, en una reunió que hem tingut amb la senyora Planas, ja li hem avançat 
que nosaltres ens abstindríem. I ens abstindrem, doncs, bàsicament..., clar, aquí el 
que estem fent és una modificació d’ordenança, una modificació d’ordenança que es 
porta avui, segons sembla, per un criteri de calendari de com s’ha pogut amb terminis i 
tot i això, però a vegades sempre se’ns diu que els debats de les ordenances s’han de 
tenir quan hi han les ordenances, i avui es porta una ordenança i se’ns planteja que 
gairebé no hi hagi ni debat perquè és una qüestió purament tècnica. Però és cert que 
sobre aquest tema podríem haver debatut i ja que el tocàvem potser ens podríem 
haver plantejat alguns canvis més. 

I en aquest sentit, nosaltres el que plantegem avui és que ja que s’obria o reobríem el 
debat, potser hauríem pogut i aprofitar aquest moment per debatre més temes, un 
debat que no hem tingut, ni tan sols en les comissions, al final duren el temps que 
duren, i prèviament tampoc s’ha creat aquest espai de debat per aprofitar aquest 
moment per modificar algun punt més. I per tot això nosaltres ens abstindrem. 
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I al mateix temps sí que demanaríem que amb aquest canvi que es fa, en què, 
diguéssim, de partida es dóna la confiança que es farà tot bé i, en tot cas, després ja 
s’envia a fer la comprovació que el local realment garanteix les condicions que diu que 
garanteix, doncs que anem en compte en el sentit que ens hi juguem que els locals 
compleixin realment les normatives i, per tant, que es faci tan aviat com sigui possible i 
seguint els procediments que ja té establerts l’Ajuntament, les comprovacions que 
facin falta perquè això no suposi inconvenients de cap tipus a ningú. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Salellas. 
El senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer 
lloc, voldria anunciar el nostre vot favorable a la proposta, ja que entenem que 
merament és, com ens ha dit la regidora, l’adaptació de l’ordenança fiscal a la Llei 
16/2015. 

No obstant, voldria recordar que aquesta llei va entrar en vigor el mes d’agost de l’any 
passat i, per tant, com en altres casos, com per exemple en les ordenances dels 
serveis funeraris, anem tard. Per tant, es podria haver actualitzat amb menys temps 
com ja s’ha fet en altres poblacions gironines, com per exemple el municipi de Bordils, 
que ho varen fer el mes de novembre, o Blanes, que ho varen fer el mes de gener. 
Entenem que en el tema d’adaptació de les ordenances a les noves normatives, com 
en altres temes, cal que l’Ajuntament gironí sigui àgil i exemplificador com el principal 
municipi de la demarcació i no vagi a remolc dels altres municipis més propers. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si... Molt 
bé. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Només dir que sí que és una adequació de 
l’ordenança, com ja he dit abans, de la directiva europea. Per tant, és cert que a l’agost 
va ser quan va arribar, nosaltres, els tècnics han hagut d’estudiar-ho, mirar què 
representava a la nostra ordenança, potser en altres municipis més petits no 
representava tants canvis com en el nostre municipi. Nosaltres, que hem donat el 
temps que els tècnics ens han dit necessari per poder-ho fer, a vegades, preferim 
esperar un temps més i tenir-ho tot ben estudiat i fer-ho de manera correcta. I, per tant, 
hem deixat el temps que se’ns va demanar, per això ho portem ara. 

I dir que quan no ho portem, o sigui, quan nosaltres parlem d’ordenances quan a 
l’octubre o al novembre, a l’octubre portem les ordenances, normalment solen haver-hi 
també canvis polítics. Aquí realment és que és un canvi totalment tècnic, vull dir que sí 
que la portem, la modificació, ara per això, perquè és tècnic, perquè no és un canvi 
polític en el qual decidim coses més polítiques, sinó per complir com més aviat 
possible, com més aviat han tingut els tècnics preparat això, poder-ho aplicar. Per això 
ho portem abans de l’octubre i poder-ho agilitzar el més aviat possible, perquè 
entenem que facilitarà molt les activitats a poder fer l’obertura, és una manera més àgil 
de poder-ho fer. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Planas. 
Doncs passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la modificació dels articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per a la prevenció i control ambiental de les activitats dels 
establiments oberts al públic i dels espectacles públics. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

9.   Inici i aprovació de l'expedient de contractació dels serveis de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona 

Vista  la  necessitat  de  contractar  servei  de  neteja  d'edificis  i  dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, atès   que els contractes vigents finalitzen el  
30  de  juny  de  2016,  pels  edificis  del  Bloc  1  (escoles  d'educació  especial, centres 
d'educació infantil i primària, escoles bressol i serveis educatius); bloc 2 
(equipaments i instal·lacions esportives); bloc 3 (equipaments de serveis socials), bloc  
4  (Edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, brigades  i  
dipòsit),  el  bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres, emissora de 
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ràdio i altres edificis); i el bloc 6 (edificis mixtes);  30 de setembre de 2016, els serveis 
de neteja i desinfecció del Mercat Municipal d'Abastaments i del Mercat de Majoristes 
de fruites i verdures (Mercagirona); 1 d'agost de 2016, el pavelló de Montfalgars, 
l'escola Pericot i el centre cívic Barri vell; i 1 de setembre de 2016 els lavabos públics 
de Girona ; i atès que l'Ajuntament creu convenient continuar  contractant  els  serveis  
i  efectuar  totes  les  contractacions  en  un  sòl expedient,  d'acord  amb  informe  
emès  per  la  Tècnica  Superior  de  Secretaria Administrativa i Estadística. 

L'objecte del contracte és la contractació dels serveis de neteja als locals i a les 
dependències  que  composen  els  centres  i  equipaments  de  l'Ajuntament  de 
Girona, incloent la inserció de persones discapacitades amb especials dificultats 
d'inserció  laboral.  Aquest  fet  és  el  que  motiva  que  alguns  dels  LOTS  estiguin 
reservats a Centres Especials de Treball. Per aquest motiu, i de conformitat amb la 
disposició addicional cinquena del TRLCSP, es reserven els Blocs 4, 7 i 8 a 
Centres Especials de Treball per afavorir i promoure la inserció de determinats 
col·lectius   amb   risc   d'exclusió   social   concretament   de   les   persones   amb 
discapacitat. En conseqüència no podrà presentar oferta a la licitació dels Blocs 
indicats, cap  entitat  o  empresa  que  no  compleixi  el  requisit  de  ser  un  centre 
Especial  de  Treball  degudament  registrat  de  conformitat  amb  Reial  Decret 
2273/1985,  de  4  de  desembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  centres 
especials  d'ocupació  definits  en  l'article  42  de  la  Llei  13/1982,  de  7  d'abril, 
d'Integració Social del Minusvàlid. 

A   l'expedient   hi   consta   el   plec   de   clàusules   administratives   particulars   i 
prescripcions  tècniques  per  a  la  contractació  del  servei  indicat,  mitjançant 
procediment obert i amb assenyalament de varis criteris de valoració. 

L'objecte del contracte es divideix en 8 BLOCS, cada un d'ells constitueix un LOT a  
efectes  de  la  licitació,  la  informació  detallada  dels  quals  es  troba  al  Plec  de 
Prescripcions  Tècniques  Particulars,  estant  detallats  els  edificis  que  conformen cada  
un  dels  BLOCS  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars.  Els LOTS són 
els següents: 

LOT 1: CENTRES ESCOLARS 

LOT 2: EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS  ESPORTIVES 

LOT 3 : EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS 

LOT  4:  EDIFICIS  ADSCRITS  A  L'ÀREA  DE  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENI- 
BILITAT, BRIGADES MAGATZEMS, ESTACIÓ D'AUTOBUSOS, DIPÒSIT VEHICLES 
I DIPÒSIT INTERMEDI DE DOCUMENTACIÓ. 

LOT  5:  EDIFICI  CONSISTORIAL,  CENTRES  CULTURALS, CARTELLERES  I 
ALTRES EDIFICIS. 

LOT 6: EDIFICIS MIXTES 

LOT 7: LAVABOS PÚBLICS MUNICIPALS. 

LOT   8:   MERCAT   MUNICIPAL   D'ABASTAMENTS   (MERCAT   DEL   LLEÓ)   I 
MERCAT MUNICIPAL DE FRUITES I VERDURES. 

Els LOTS 4, 7 i 8 es reserven a Centres Especials de Treball. 

Els  licitadors  podran  presentar  proposicions  a  tots  els  LOTS,  sempres  que  es 
compleixi  amb  els  requisits,  o  bé,  només  a  algun  d'ells,  segons  el  seu  interès, 
doncs els diferents lots seran objecte d'adjudicació independent. 
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Tenint  en  compte  el  pressupost  màxim  anual  de  licitació,  s'estableix,  per  a  la 
totalitat  dels  centres,  en  la  quantitat  anual  de  TRES  MILIONS  TRES-CENTS 
QUATRE MIL TRES-CENTS SETANTA DOS EUROS AMB SEIXANTA QUATRE 
CÈNTIMS (3.304.372,64   €) IVA exclòs, més SIS-CENTS NORANTA-TRES MIL 
NOU-CENTS  DIVUIT  EUROS  AMB  VINT-I-CINC  CÈNTIMS  (693.918,25  €)  en 
concepte d'IVA, calculat al 21%, i que el valor estimat del contracte a efectes de 
determinar  el  procediment  d'adjudicació  i  la  publicitat  es  fixa  en  CATORZE 
MILIONS   CINC-CENTS   TRENTA-   NOU   MIL   DOS   CENTS   TRENTA   NOU 
EUROS  AMB  SEIXANTA  CÈNTIMS  (14.539.239,62  €),  sense  incloure  l'IVA. 
Aquest import inclou la prestació del servei, les possibles pròrrogues i un 10% més 
de l'import per a possibles modificacions. 

Aquest contracte té caràcter administratiu i es tipifica com a contracte de serveis de  
conformitat  amb  l'article  10,  categoria  14,  del  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre  (en  endavant  TRLCSP),  i  subjecte  a  regulació  harmonitzada  en 
aplicació   de   la   Directiva   2014/24/UE,   per   no   estar   exclòs   del   seu   àmbit 
d'aplicació ( articles 7 a 17) i superar el seu Valor Estimat l'import fixat a l'article 4 de  
la  Directiva  en  la  seva  redacció  donada  per  la  Reglament  delegat  (UE) 
2015/2170 (209.000€) . 

El present contracte s'adjudicarà pel procediment obert, atenent a una pluralitat de  
criteris  de  valoració,  en  virtut  dels  articles  138.2,  150,  157  i  següents  del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) i la tramitació de l'expedient  
serà  ordinària,  de  conformitat  amb  els  articles  109  i  següents  del mateix text 
refós. 

De conformitat amb els articles 109 i 110 del TRLCSP. 

De conformitat amb la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, i tractant-se d'un  
acord  sobre  contractació  administrativa  la  quantia  del  qual  supera  els 2.000.000  
euros,  l'òrgan  de  contractació  per  a  aquest  contracte  serà  el  Ple  de l'Ajuntament. 

Vist el previst a la Disposició Addicional Cinquena del TRLCSP, d'acord amb la qual 
es podrà reservar la participació en el procediment d'adjudicació a Centres Especials 
de Treball. 

Vist el previst a l'article 8 de la llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment  de  les  Administracions  Públiques  de  Catalunya,  que  regula  la 
delegació de competències, determinant que els òrgans de les Administracions 
Públiques podran delegar l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en 
altres òrgans de la mateixa administració, encara que no siguin jeràrquicament 
dependents, o en els organismes i entitats públiques que depenguin d'aquesta o 
estiguin vinculades a la mateixa. 

D'acord  amb  l'article  8.6  de  la  llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de 
procediment  de  les  Administracions  Públiques  de  Catalunya,  la  delegació  de 
competències caldrà publicar-la al Butlletí Oficial de la Província 

Primer.-  INICIAR  l'expedient  de  contractació  administrativa  que  ha  de  regir  la 
licitació   dels   serveis   de   neteja   dels   edificis   i   dependències   municipals   de 
l'Ajuntament  de  Girona,  incorporant-hi  la  documentació  a  que  fa  referència 
l'article 109 del TRLCSP. 

Segon.- APROVAR, de conformitat amb l'article 110 del TRLCSP, l'expedient de 
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contractació administrativa abans esmentat, pel preu de licitació anual màxim de 
TRES  MILIONS  TRES-CENTS  QUATRE  MIL  TRES-CENTS  SETANTA  DOS 
EUROS AMB SEIXANTA QUATRE CÈNTIMS (3.304.372,64  €) IVA exclòs, 

L'import anual màxim de la despesa ascendeix a tres milions nou-cents noranta- vuit  
dos  cents  noranta  euros  amb  vuitanta-nou  cèntims  (3.998.290,89€),  IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en TRES MILIONS TRES-CENTS QUATRE MIL TRES-
CENTS SETANTA DOS EUROS AMB SEIXANTA  QUATRE CÈNTIMS  (3.304.372,64 
€),  de  pressupost  net,  més  SIS-CENTS  NORANTA- TRES MIL NOU-CENTS 
DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (693.918,25 €) en concepte d'IVA, 
calculat al 21%. D'aquesta quantitat correspon a cada lot: 

LOT 1: CENTRES ESCOLARS: 1.697.692,93 €, més 356.515,52 €, en concepte 
d'IVA calculat al 21%. 

LOT 2: EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS   ESPORTIVES : 414.124,39€, més 
86.966,12 € en concepte d'IVA calculat al 21%. 

LOT 3 : EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS : 326.425,74 €, més 68.549,41 € en 
concepte d'IVA calculat al 21%. 

LOT  4:  EDIFICIS  ADSCRITS  A  L'ÀREA  DE  MEDI  AMBIENT  I  SOSTENI- 
BILITAT, BRIGADES MAGATZEMS, ESTACIÓ D'AUTOBUSOS, DIPÒSIT VEHICLES  
I  DIPÒSIT  INTERMEDI  DE  DOCUMENTACIÓ  :  47.792,35  €,  més 10.036.39 € en 
concepte d'IVA calculat al 21%. 

LOT  5:  EDIFICI  CONSISTORIAL,  CENTRES  CULTURALS, CARTELLERES  I 
ALTRES EDIFICIS: 452.090,43 €, més 94.938,99 €, en concepte d'IVA calculat al 
21%. 

LOT  6:  EDIFICIS  MIXTES:  135.838,18  €,  més  28.526,02  €,  en  concepte  d'IVA 
calculat al 21%. 

LOT  7:  LAVABOS  PÚBLICS  MUNICIPALS,  86.910,43  €,  més  18.251,19  €,  en 
concepte d'IVA calculat al 21%. 

LOT   8:   MERCAT   MUNICIPAL   D'ABASTAMENTS   (MERCAT   DEL   LLEÓ)   I 
MERCAT MUNICIPAL DE FRUITES I VERDURES: 143.498,19 €, més 30.134,62 €,  
en concepte d'IVA calculat al 21%. 

La durada del contracte serà de 2 anys, i es podrà prorrogar per dues anualitats 
més, per mutu acord de les parts, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb 
l'article 303.1 del TRLCSP. 

Tercer.-  APROVAR  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  plec  de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis, una vegada 
emesos  els  informes  preceptius  pel  Secretari  i  l'Interventor  de  la  Corporació, 
d'acord amb el previst al punt 7 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP. 

Quart.-  APROVAR  la  despesa  del  servei  que  es  finançarà  amb  càrrec  a  les 
partides corresponents del  Pressupost municipal 2016 

Atès  el  caràcter  plurianual  de  la  despesa,  la  seva  autorització  o  realització  se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

Cinquè.- CONVOCAR licitació i tramitar l'expedient de contractació ordinària de 
conformitat  amb  l'article  110  del  TRLCSP,  que  es  tramitarà  pel  procediment 
obert, atenent a una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150  
i  157  i  següents;  subjecte  a  regulació  harmonitzada;  i  procedir  a  la  seva 
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publicació  en  el  DOUE,  BOE, BOP  i  al  Perfil  del  contractant,  amb  caràcter 
urgent, de conformitat amb l'article 142.1 i 142.4 del TRLCSP. 

Sisè.- DELEGAR a l'Alcalde la competència per a aprovar tots els actes de tràmit que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici fins 
la seva definitiva finalització o resolució. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al novè punt 
de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà la proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest expedient 
de contractació es motiva per la necessitat de contractar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Girona, atès que el contracte 
vigent és fins al 30 de juny de 2016 i que, a més a més, hi han altres contractes que 
també hi hem afegit, com és el contracte de servei de neteja i desinfecció del mercat 
municipal d’abastament i mercat de majoristes de fruites i verdures, el Mercagirona, 
que finalitza el 30 de setembre de 2016, el contracte de servei de neteja del pavelló de 
Montfalgars i de l’Escola Pericot i del Centre Cívic Barri Vell, que finalitza l’1 d’agost de 
2016, i també el contracte de serveis de neteja dels lavabos públics de Girona, que 
finalitza l’1 de setembre de 2016, que hem volgut aglutinar-ho tot en un sol expedient. 

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de neteja als locals i també a les 
dependències que composen els centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona, 
incloent la inserció de persones discapacitades amb especials dificultats d’inserció 
laboral. Aquest fet ens motiva que alguns lots estiguin reservats a centres especials de 
treball sense ànim de lucre, que és el lot 4, el 7 i el 8 i, en conseqüència, no podran 
presentar-se en aquesta oferta de licitació en aquests blocs indicats cap entitat, 
empresa, que no reuneixi aquests requisits i aquestes característiques. 

Són vuit lots els que presentem. El lot 1 és per a centres escolars. El lot 2 és 
equipaments i instal·lacions esportives. El lot 3 és equipaments i serveis socials. El 4 
són edificis adscrits a l’àrea de medi ambient i sostenibilitat, brigades, magatzems, 
estació d’autobusos, dipòsit de vehicles, dipòsit d’internet, dipòsit intermedi de 
documentació. El lot 5 és l’edifici consistorial, centres culturals, cartelleres i altres 
edificis. El lot 6 són edificis mixtos. El lot 7, lavabos públics i municipals. I el lot 8, 
mercat municipal d’abastament, el Mercat del Lleó, i el mercat municipal de fruites i 
verdures. 

El pressupost que presentem anual és de 3.004.372,64 euros, IVA exclòs, l’IVA són 
693.918,25  euros. Pel que fa al total del contracte, són de 14.539.239,62 euros, i aquí, 
aquest import, cal tenir en compte que ja va inclòs les possibles pròrrogues o possibles 
modificacions, que és el 10 per cent, que sempre es preveu en aquest tipus de 
contractes per si hi ha altes o baixes o per si hi ha neteges extraordinàries que, com 
vostès saben, de tant en tant portem aquestes modificacions al Ple. 

El termini de la durada del servei són dos anys prorrogables dos anys més i, com ja he 
mencionat abans, per donar compliment..., també el que portem és donar compliment 
al protocol de contractació del responsable que va aprovar aquest Ajuntament a 
l’octubre de 2014, en els lots 4, 7 i 8, que estan reservats, com he dit abans, a centres 
especials de treball sense ànim de lucre –crec que és important això tenir-ho en 
compte. I la resta de lots, el que és l’1, el 2, el 3, el 5 i el 6, hi ha la clàusula 25 que 
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també estableix aquestes clàusules socials que també estan en el protocol. 
Concretament, totes les baixes, substitucions i noves incorporacions del personal 
s’hauran de cobrir mitjançant la contractació de persones amb dificultats especials 
d’inserció del mercat laboral, conforme els perfils descrits en l’article 6 del protocol de 
contractació responsable, i que fins arribar a un 5 per cent sobre el total de la plantilla 
que executi el contracte o les hores totals de treball anuals. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? Senyora 
Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Jo és per 
anunciar el vot favorable del meu grup en aquest punt de l’ordre del dia. Quan a la 
comissió la senyora Planas ens explicava que efectivament s’havia acabat el contracte 
i, per tant, calia plantejar una nova licitació, perquè estàvem amb pròrroga i sí que 
aquests mesos que tardarem a adjudicar definitivament aquest contracte es podien 
estirar a la pròrroga, però no donava per més. Ella a la comissió ens va comentar –i 
ara ho ha explicat jo crec que molt a bastament– que s’estava acabant de perfilar el 
plec de condicions, sobretot perquè s’estava estudiant quina era la millor manera de 
reservar part d’aquests lots als centres especials de treball. Nosaltres crec que aquest 
és un punt important, la legislatura passada va ser el fet d’incloure clàusules socials a 
les diferents contractacions dels serveis d’aquest Ajuntament, va ser un tema que ens 
va unir a tots, que vam treballar-ho molt, que vam crear el protocol que la senyora 
Planas s’ha referit en la seva intervenció i, per tant, crec que és una bona notícia 
veient que les primeres o aquelles licitacions que estan començant a sortir perquè hi 
ha contractes que s’acaben i, per tant, cal tornar-ho a treure a concurs, doncs s’està 
aplicant aquest protocol i sobretot que es busca la millor manera i la manera legal per 
tancar i per poder garantir que hi haurà lots que podran ser directament donats i 
atorgats a centres especials de treball, per tant, a entitats i associacions sense ànim 
de lucre que el que fan i el que treballen, i fan jo crec que una feina encomiable i 
admirable, com és la inserció de persones amb discapacitat. 

Per tant, com he dit, nosaltres donarem suport a aquest punt de l’ordre del dia i 
celebrem en positiu el que la senyora Planas ens ha explicat molt bé, que és aquesta 
reserva de tres lots per a aquests centres. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
La senyora Pèlach, crec. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Moltes gràcies, alcaldessa. Dir 
que nosaltres valorem positivament aquesta incorporació de criteris i compromisos del 
clausulat social, no només, com comentava la regidora Maria Àngels, la reserva de 
blocs per als centres especials de treball sense ànim de lucre, sinó també altres que 
ha comentat la mateixa regidora. També hem vist que s’inclouen aspectes ambientals, 
i això ho valorem molt positivament també, el tema, per exemple, de la gestió de 
residus; i encara que en aquest àmbit tenir no tenim un clausulat, doncs sí que hi 
començarem a treballar i esperem que en els propers es pugui afinar més i ampliar 
més tot el que sigui també aquest clausulat ambiental. Animem, en aquest sentit, 
també a continuar treballant amb les entitats per continuar aprofundint en aquests 
clausulats i anar ampliant els àmbits de col·laboració. 

Per altra banda, en canvi, lamentem a diferència d’altres vegades que hem lloat, 
diguéssim, la voluntat de diàleg, en aquesta ocasió nosaltres lamentem que la 
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informació..., doncs creiem que no ha estat suficient, no hi ha hagut aquest diàleg que 
sí que hi ha hagut en altres ocasions. I és precisament per això que també nosaltres 
les vegades que havíem parlat amb la regidora i precisament en el darrer Ple vam 
preguntar sobre aquest tema i se’ns va comentar que la previsió era de cares al juny, i 
és precisament per això que en aquest Ple coincidirà aquest tema amb una moció que 
portem des del nostre grup municipal sobre la municipalització dels serveis de neteja. 
Aquesta moció no apareix del no-res, sinó que és una conseqüència també que fa 
temps hem estat treballant amb els sindicats, en aquest sentit, i llavors prové –i aquí 
també volia explicar-ho– d’una reunió que es va fer en el seu moment amb Comissions 
Obreres, UGT i CGT, més la CUP, Esquerra Republicana i PSC. En aquella reunió, 
doncs, hi va haver un compromís de tots els grups municipals presents per la 
municipalització. I, per tant, entenem, per tant, avui que hi haurà una àmplia oposició 
també en el Govern, doncs, per aquesta proposta que, de fet, aposta per la 
privatització d’aquest servei i, per tant, en la línia absolutament contrària al que és la 
municipalització. 

Volem també aprofitar per comentar que precisament aquesta aposta nostra és perquè 
mirant també l’expedient d’aquesta proposta veiem que en el redactat apareix que diu 
que «l’Ajuntament creu convenient continuar contractant els serveis, i efectuar totes les 
contractacions en un sol expedient». Més enllà això, no hi ha cap justificació ni de tipus 
tècnic, ni menys justificació política, en què realment s’exposi o es justifiqui i s’expliqui 
per què aquesta aposta de mantenir l’externalització. Com tampoc, en canvi, en el 
moment en què el 2001 es va fer aquesta aposta, realment no hi era aquesta 
justificació. Per tant, per això nosaltres també avui votarem en contra. 

I també volia afegir que ens hagués agradat també..., vam veure a l’expedient que hi 
havia, doncs..., entenem que el plec de prescripcions tècniques venia, diguéssim, 
avalat per Cias Com, però en canvi no hem acabat de veure si agafem el plec de Cias 
Com i el donem per bo o si hi havia alguna aportació de l’Ajuntament en aquest plec 
de prescripcions tècniques; i ens agradaria també això conèixer-ne una mica els 
detalls. 

I, bé, per tot això nosaltres avui votarem en contra d’aquesta proposta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
La senyora Roca... 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, discutim 
avui un dels contractes de més quantia que licita l’Ajuntament, són 3 milions i escaig 
d’euros per un servei de neteja que, deixi’m començar per aquí, ha estat una mica 
polèmic en els últims anys. Ha estat polèmic per les condicions laborals dels 
treballadors, que han denunciat de forma reiterada incompliments i mala praxi de 
l’empresa. Aquestes disfuncionalitats bàsicament tenen dues causes. La primera és 
una manca de control de l’Ajuntament a l’empresa privada. L’Administració pública té 
l’obligació de supervisar la feina que se li ha encarregat a una empresa privada i ha de 
sancionar l’empresa si ha incomplert una part del contracte, en aquest cas, en tot allò 
que és relatiu a les condicions laborals dels treballadors. I la segona causa, la 
consolidació de la reducció d’hores per una austeritat mal entesa. Aquesta reducció 
pot provocar o bé que el servei es presti pitjor i que les dependències estiguin més 
brutes, o bé que les persones treballadores estiguin més pressionades a fer més amb 
menys, i això explica també en part aquesta mala maror i l’estrès viscut a nivell laboral. 

Ara, amb la licitació d’un nou plec, tenim l’oportunitat de discutir com millorar aquestes 
disfuncionalitats i també com aconseguir un servei de neteja inspirat en els valors de 
l’eficiència, l’eficàcia i l’interès públic. Hi ha diverses alternatives a sobre de la taula, hi 
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ha la municipalització, la creació d’una empresa mixta, l’externalització a una empresa 
privada, com s’està fent fins ara, o l’encàrrec de gestió al tercer sector.  

I parlant del tercer sector, vostès reserven tres dels vuit lots –ho ha explicat la 
regidora– a centres especials de treball, i ho celebrem moltíssim, i també valorem molt 
que als altres lots s’hi hagin introduït clàusules socials. Però, una observació: els tres 
lots reservats als centres especials de treball s’emportaran una quantitat anual de 
278.000 euros, i la resta, que suposem que s’endurà una empresa privada amb afany 
de lucre, puja més de 3 milions d’euros anuals, deu vegades més, per tant, que els lots 
reservats per a l’economia social; a nosaltres ens sembla una diferència massa gran. 

El que és cert és que vostès no han volgut estudiar la viabilitat d’altres alternatives, 
com jo deia, la municipalització o la creació d’una empresa mixta i ens estranya 
especialment en el cas del Grup Socialista, avui al Govern, defensor de 
l’externalització, i ahir a l’oposició, partidari de la municipalització. 

En resum, el que ens presenten avui no ens convenç, per tant, demanem que deixin a 
sobre de la taula aquest plec i el reconsiderin a fons, que estudiïn aquestes 
alternatives i, de fet, en el cas de les zones blaves no vàrem pas necessitar gaire 
temps, en van aprovar la municipalització quinze dies abans que finalitzés el contracte 
amb Setex. Aturin-ho, si us plau, i que puguem decidir entre tots quina és la millor 
opció. I, en cas que no deixin aquest punt a sobre de la taula, nosaltres hi votarem en 
contra. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Té la paraula la 
senyora Planas. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. A veure, en primer 
lloc, donar les gràcies als grups que ens han donat suport. Dir que potser sí que vàrem 
dir que ho portaríem al juny i ho hem pogut tenir abans, això és una qüestió de terminis 
a l’hora de fer els plecs, a vegades podem anar més ràpid i a vegades menys a l’hora 
d’estudiar-lo. 

Jo sempre m’he posat a la seva disposició, és més, sempre he dit que si tenien algun 
dubte, m’ho podien preguntar. És veritat que nosaltres hem donat un plec fet, jo no dic 
pas que no, és cert que hem donat un plec fet, però en aquest plec nosaltres crec que 
respecte a Cias Com..., Cias Com ens ha fet la part tècnica del plec i les aportacions 
que ha fet l’Ajuntament són les aportacions polítiques com voler destinar..., sabeu que 
fins ara no estaven destinats als centres especials de treball, no hi havien destinats..., 
els tenien, els centres especials de treball, però no estaven reservats a centres 
especials de treball. Jo crec que és una decisió política fer-ho així i més de centres 
especials de treball sense ànim de lucre. Hi ha molt pocs llocs en els quals ho destinin 
a centres especials de treball i, a més a més, sense ànim de lucre. Jo crec que són 
noves proteccions que nosaltres fem, jo crec que som capdavanters en temes socials. 
Per exemple, en el protocol de contractació responsable tinc de dir que hi ha molts 
ajuntaments que ens demanen que ho anem a explicar, que anem a explicar el 
protocol de contractació responsable, som capdavanters en aquest sentit; hi han molts 
ajuntaments que s’emmirallen en nosaltres per posar les clàusules socials i pretenem 
fer el mateix amb les clàusules mediambientals. 

I pel que fa al control a les empreses, no sé qui guanyarà la licitació en el seu moment, 
perquè ara hi ha una licitació i entenc que s’hi presentaran moltes empreses, com no 
podria ser d’una altra manera, nosaltres farem el mateix que hem fet ara. Jo fins ara 
vinc reunint-me amb els responsables d’Eulen, estem amatents a tots aquells casos 
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que se’ns han explicat, sempre que se’ns ha explicat algun cas en concret nosaltres 
ens hem reunit, n’hem parlat cas per cas i hem parlat també, si cal, amb el treballador i 
moltes vegades hem pogut aclarir quina era la qüestió que passava, què és el que 
havia ocorregut, què és el que havia passat. Dir que nosaltres estem amatents a tot el 
que passa i ho farem tant amb l’empresa que hi ha fins ara com amb l’empresa que 
guanyi aquesta licitació. I hem establert reunions ja molt periòdiques en les quals 
volem saber tot el que passa i si passa alguna cosa amb una incidència amb un 
treballador que estigui a les nostres dependències, hem quedat que ens ho faran 
saber l’endemà d’haver passat aquesta incidència per poder tenir treballant els nostres 
tècnics, tant en el compliment del contracte, però també en aquelles queixes que 
puguin haver-hi per part dels treballadors. I jo us dic que jo personalment ho revisaré 
per tal que tothom tingui els drets que li correspon a qualsevol treballador, com no 
podria ser d’una altra manera. 

Bé, res més, només dir que no ho deixarem sobre la taula, nosaltres creiem que hem 
de portar aquesta licitació en aquest moment i més endavant si s’ha de fer estudis per 
si hi ha d’haver municipalització o no, doncs ja ho farem més endavant. Ara entenem 
que hem de tirar endavant aquesta licitació. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
procedirem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, i el vot en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la 
licitació dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals, així com el plec 
de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i l’inici del procediment de 
licitació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

10.   Modificació de la plantilla de personal 

Per acord de Ple de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la plantilla de 
personal de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2016, la qual comprèn els llocs de 
treball   reservats   a   funcionaris,   personal   laboral   i   eventual,   amb   la   seva 
denominació i característiques essencials. 

Per aquest any 2016 la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals per  
l'any  2016  en  el  seu  article  20  estableix  la  taxa  de  reposició  d'efectius, establint-
se  en  determinats  sectors  en  un  100%  i  en  els  altres  al  50%.  Així mateix, en el 
seu apartat 4 estableix que no es computaran dins del límit màxim de  la  taxa  de  
reposició  les  places  que  es  convoquin  per  la  seva  provisió mitjançant els 
processos de promoció interna. 

Per aquest any 2016 es preveuen cobrir amb els processos de promoció interna 
quinze  places  d'administratius/ves  d'administració  general  i  que  es  portarà  a 
terme mitjançant processos selectius que garanteixin el compliment dels principis 
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat així com els contemplats a l'article 55.2 del  
RD  5/2015  pel  que  s'aprova  el  Text  Refós  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat Públic. 

Per tal de portar a terme aquestes promocions internes, és procedent modificar la 
plantilla de personal amb la incorporació d'aquestes quinze places. 

Per altra banda, i atès el nou cartipàs aprovat pel Ple municipal de 23 de març de 2016  
derivat  de  la  nova  estructura  orgànica  municipal,  per  la  prestació  dels diferents 
serveis municipals es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a 
la incorporació de dues places de tècnic. 

Amb  posterioritat  a  l'aprovació  de  la  plantilla  per  aquest  2016  s'han  detectat 
diverses  necessitats  estructurals  a  dos  serveis  municipals  i  que  als  efectes  de 
garantir l'adequada prestació d'aquests serveis es fa necessària la incorporació de 
les places a plantilla per la seva posterior cobertura. 

Una, als serveis socials i en concret als Serveis Bàsics d'Atenció Social on es fa 
necessària  la  incorporació  d'un/a  tècnic/a  superior  per  tal  de  portar  a  terme  la 
gestió  i  coordinació  dels  diferents  professionals  dels  serveis  bàsics  d'atenció 
primària.  Aquest  servei  disposava  d'un  cap  de  secció,  que  actualment,  en 
situació de jubilació parcial i degut a una modificació organitzativa de l'àrea es va 
adscriure a la secció de suport tècnic i avaluació. 

Atès  que  es  tracta  d'un  dels  sectors  essencials  i  prioritaris  previstos  a  la  Llei 
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48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos General de l'Estat per a l'any 2016 i atès 
que es disposa de dotació pressupostària suficient al capítol I, es modifica la plantilla 
de personal en el sentit d'incorporar una plaça de naturalesa funcionarial de tècnic/a 
superior, subgrup A1, complement de destí 24. 

Per altra banda, a l'Àrea d'Alcaldia es fa necessària la incorporació d'una plaça de 
tècnic/a superior, funcionari/a, inclòs en el subgrup A1, CD 24 per prestar les 
funcions de tècnic/a de protocol i relacions públiques. 

A Mobilitat i Via Pública, inclosa a l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública,  a  l'Equip  d'Enllumenat  i  Lampisteria,  i  als  efectes  de  procedir  a  la 
regularització  de  la  plantilla  per  adequar-la  a  la  realitat  organitzativa  de  la 
brigada, es fa necessària la incorporació d'una plaça de sotsencarregat/da, inclòs en el 
subgrup de classificació C2, CD 17. Aquesta incorporació no suposa major cost i es 
troba dotada pressupostàriament per a tot l'exercici 2016. 

En aquest mateix sentit, s'ha d'incorporar una plaça de sotsencarregat, inclòs en 
subgrup de classificació C2, CD 17 a l'Equip d'Obres i una plaça de cap de colla, 
inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16 per al Taller de Serralleria. En tots 
els casos les places estan dotades pressupostàriament. 

Per altra banda, a l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior, al Servei de Porteria Major, 
Ordenances  i  neteja,  va  tenir  lloc  durant  el  mes  de  febrer  de  2016  la  jubilació 
definitiva  d'una  ordenança  quedant  la  plaça  que  ocupava  en  propietat  vacant. 
Atesa la nova estructura organitzativa aprovada pel Ple municipal de 23 de març de 
2016 i atès que no es fa necessària la cobertura de la plaça que ha quedat vacant 
per jubilació, es procedirà a la seva amortització. 

Dins  la  mateixa  Àrea,  a  Reprografia  s'ha  detectat  la  necessitat  de  dotar  dels 
recursos humans necessaris per poder fer front al volum del servei, al tractar-se d'un 
servei que aglutina totes les peticions dels diferents serveis municipals.  En 
conseqüència, es procedeix a crear una plaça d'auxiliar pràctic de reprografia de 
reprografia, inclòs en el subgrup C2, CD 16 i amb una jornada setmanal de 37,5 
hores setmanals. 

També   a   l'Àrea   d'Hisenda   i   Règim   Interior,   al   Servei   de   Porteria   Major, 
Ordenances  i  neteja,  a  la  plantilla  actual  hi  ha  una  plaça  de  Porter/a  Major, 
inclosa  en  el  subgrup  de  classificació  AE,  CD  14  i  una  plaça  d'Ordenança- 
Coordinador/a, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 13 que donada la nova  
organització  municipal  i  la  distribució  de  competències  entre  els  serveis, 
s'amortitzaran. 

Al Servei de Contractació i Compres s'ha detectat la necessitat de reforçar els 
serveis  administratius  per  tal  de  donar  un  impuls  a  la  unificació  i  gestió  dels 
contractes   menors.   Això   comporta   haver   de   dotar   dels   recursos   humans 
necessaris per tal de cobrir l'increment de tasques que la nova organització del 
Servei  generarà.  En  conseqüència,  es  procedeix  a  crear  dues  places  d'auxiliar 
administratiu/iva,  inclosa  en  el  subgrup  de  classificació  C2,  CD  16,  amb  una 
jornada  de  37,5  hores  setmanals  i  adscriure-les  al  Servei  de  Contractació  i 
Compres. L'increment pressupostari d'aquestes dues places es compensarà amb 
l'amortització  de  les  places  del  Servei  de  Porter  Major,  Ordenances  i  neteja 
abans detallades. 

L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal  al  servei  de  les  entitats  locals  estableix  que  la  plantilla  es  podrà 
modificar amb posterioritat a la seva aprovació del pressupost municipal durant l'any  



 

  40

de  la  seva  vigència,  per  respondre  a  l'establiment  de  nous  serveis,  per  a 
l'ampliació,  supressió  o  millora  dels  existents  que  no  admetin  demora  per 
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa. 

Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades   a   llocs   vacants   que   no   es   pretenguin   proveir   en   l'exercici,   la 
modificació  de  la  plantilla  requerirà  que  s'aprovi  l'expedient  de  modificació  de 
crèdits del pressupost. 

Per fer front als costos de les modificacions de plantilla que es proposen i que no 
siguin compensats amb les amortitzacions, es compta amb l'estalvi general des de  
01  de  gener  de  2016  del  recàrrec  de  cotitzacions  del  8,20%  que  es  venia abonant  
mensualment  per  disposició  del  RD  480/1993,  de  2  d'abril  pel  que s'integraven  
al  Règim  General  de  la  Seguretat  Social,  el  Règim  Especial  de  la Seguretat  Social  
dels  funcionaris  de  l'Administració  Local  i  que  va  estar  vigent fins a 31 de desembre 
de 2015. 

Vistes  les  necessitats  d'ampliació  i  millora  dels  serveis  municipals  esmentats  i vist 
l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

PRIMER.-  Modificar  la  plantilla  de  personal  de  l'any  2016  aprovada  pel  Ple  de data 
21 de desembre de 2015 en els següents extrems: 

1.- Crear quinze places d'administratius/ves d'administració general, als efectes de 
cobrir-les mitjançant el sistema de promoció interna i amb amortització de la plaça  
d'origen,  si  s'escau,  una  vegada  resolt  el  procés  selectiu  reglamentari derivat de 
l'oferta pública d'ocupació corresponent. Les places estaran incloses en el subgrup 
de classificació C2, CD 18. 

2.- Crear una plaça de tècnic/a superior, funcionari/a, de l'escala d'administració 
especial, i inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 24 i amb una jornada de 37,5  
hores  setmanals,  adscrita  als  Serveis  Socials,  de  l'Àrea  d'Igualtat,  Drets Socials, 
Treball, Joventut i Seguretat. 

3.- Crear una plaça de tècnic/a superior, funcionari/a de l'escala d'administració 
general,  inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 24 i amb una jornada de 37,5 
hores setmanals, adscrita a l'Àrea d'Alcaldia. 

4.- Crear dues places de sotsencarregats, incloses en el subgrup de classificació C2, 
CD 17, una per a l'Equip d'Enllumenat i Lampisteria i una per l'Equip d'Obres, i una 
plaça de cap de colla, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, per al Taller de 
Serralleria. 

5.- Amortitzar una plaça d'ordenança, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 
13 que ha quedat vacant per jubilació definitiva de la seva titular. 

6.-  Crear  una  plaça  d'auxiliar  pràctic  de  reprografia,  inclosa  en  el  subgrup  de 
classificació C2, CD 16, amb una jornada de 37,5 hores setmanals i adscriure-la a la 
Unitat de Reprografia. 

7.- Amortitzar les places de Porter/a Major, inclosa en el subgrup de classificació AE, 
CD 14 i la d'Ordenança-Coordinador/a, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 
13, del Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja de l'Àrea d'Hisenda i Règim 
Interior. 

8.- Crear dues places de funcionaris/àries d'auxiliar administratiu/va d'administració 
general, incloses en el subgrup de classificació C2, CD 16, amb una jornada de 
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37,5 hores setmanals i adscriure-les al Servei de Contractació i Compres. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, el número 10. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà la proposta la senyora Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, 
portem la creació i amortització d’algunes places que comporten la modificació de la 
plantilla per personal que vàrem aprovar al desembre, la plantilla d’aquest any 2016. 
En primer lloc, portem la creació de quinze places d’administratiu. Vostès saben, ja ho 
vaig portar l’any passat en un ple anterior en el qual havíem arribat a un acord amb els 
sindicats que durant quatre anys consecutius portaríem..., el que faríem seria passar 
places d’auxiliar administratiu a administratiu, i el que portem és aquest acord que 
s’havia arribat. Ara hem acabat de fer..., bé, d’acabar els exàmens i les quinze places 
que havíem acordat el 2015 les hem acabat ara de fer, tots els exàmens que calien, i 
ara portem les noves places, són quinze, tal com vàrem quedar amb els sindicats. 

Pel que fa a la plaça de tècnic superior funcionari de l’escala administració especial A 
24, de l’Àrea de Serveis Socials, d’Àrea d’Igualtat i Serveis Socials, vostès saben que 
en el primer Ple que vàrem tenir amb la nova alcaldessa i l’acord que havíem arribat 
amb el Partit Socialista, vàrem dir que deixàvem a sobre la taula aquesta plaça a 
esperar que la nova regidora pogués fer la seva reorganització i, depenent de la 
reorganització, si ella ho creia convenient, portaríem aquesta plaça. Un cop ella ha fet 
el seu organigrama, la seva reorganització, ella creu convenient també de portar 
aquesta plaça. Vostès saben que als serveis socials cada vegada hi ha més feina, 
cada vegada hi ha més gent, hi ha més qüestions a resoldre i, per tant, entenem que 
s’ha de portar aquesta plaça. 

La tercera plaça és crear una plaça de tècnic superior funcionari de l’escala 
d’administració general, A1 24, adscrita a l’Àrea d’Alcaldia. Aquestes funcions, com 
vostès ja tots saben, s’estan realitzant mitjançant un conveni que hi ha amb l’Auditori 
amb el personal que no ho és plantilla de l’Ajuntament. Però un cop analitzem els llocs 
de treball, hem considerat que és un lloc d’estructura, perquè realment utilitzem..., no 
només l’utilitza el Govern, sinó també l’oposició a l’hora d’anar als diferents actes. I, 
per tant, nosaltres entenem que és un lloc d’estructura i creiem que ha d’estar inclòs 
en la plantilla, i per fer-ho de manera correcta i de manera bé, portem la creació 
d’aquesta plaça. 

Pel que fa a les brigades, creem dues places, dos subencarregats, incloses en el 
subgrup de classificació C2 17 en l’equip d’enllumenat i lampisteria, i un altre, a l’equip 
d’obres. Aquesta feina ja l’està fent, en el seu moment, quan es varen jubilar aquestes 
persones, treballadors que estaven dintre de brigades varen ocupar aquest lloc de 
treball i, per tant, és formalitzar una situació que realment s’està fent, igual que la plaça 
de cap de colla del subgrup també C2 16 per al taller de serralleria; és el mateix cas. 

Pel que fa a crear una plaça d’auxiliar pràctic de reprografia, es reconverteix una plaça 
que teníem d’ordenança, la qual no estava ocupada, en auxiliar pràctic de reprografia, 
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perquè a reprografia cada vegada ha anat pujant més la seva feina, cada vegada hi ha 
més demanda a reprografia i entenem que també és una plaça d’estructura que 
necessitarem, perquè no pensem que hàgim d’anar a menys, sinó que cada dia es va 
a més, l’Ajuntament cada vegada fa més qüestions de dintre de l’Ajuntament, es fan 
més..., les fem nosaltres mateixos en el servei de reprografia. 

Pel que fa a la plaça de crear dues places d’auxiliar administratiu, hi ha dues places, 
que és la del porter major i la d’ordenança o coordinador, que també aquestes les 
reconvertim, les reconvertim en auxiliar administratiu, perquè entenem que ara a 
l’estructura de la casa, a la plantilla, el que necessitem són auxiliars administratius i, 
per tant, s’ha decidit reconvertir aquestes dues places. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí. Alguna altra 
intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Meu grup 
s’abstindrà en la votació d’aquest punt, com ja es va abstenir també quan vam portar 
la plantilla, que ara diuen que la tenen de canviar perquè ha canviat el cartipàs, vostès 
diuen. 

Miri, la veritat és que hi ha coses que les entenc i que puc estar d’acord amb el que 
plantegen, però n’hi ha d’altres que sincerament li he de dir que em sorprenen. A més, 
ens sorprenen amb la lleugeresa amb què vostè les explica com qui no vol la cosa i 
com que hi passo de puntetes i aquí s’acaba tot. L’exposició de motius o el fonament 
de per què ens presenten d’aquesta modificació, diu: «Amb posterioritat a l’aprovació 
de la plantilla del 2016, s’han detectat diverses necessitats estructurals.» Ja hi estic 
d’acord, però, clar, unes necessitats estructurals, senyora Planas, que jo no entenc per 
què vostè quan va presentar la plantilla de 2016 no les tenia. Perquè avui vostè ens 
diu que crearà una nova plaça, que vagi per endavant que hi estic d’acord, el que no 
vaig estar d’acord i no vaig entendre és per què aquella plaça que ja la teníem vostès 
la van reconvertir, i ara la tornen a crear perquè se n’adonen que la necessitaven. Bé, 
doncs m’explicaran per què la van reconvertir o a qui van col·locar, perquè, si no, no 
entenc que reconvertissin una plaça quan van presentar la plantilla de 2016 i ara, a 
mes de maig de 2016, se n’adonin que no l’haurien d’haver reconvertit, i ara la creïn, 
perquè ja estava creada. Llavors, sincerament vostè no ho explica, bé, és que ni ho ha 
insinuat que l’havien reconvertit, vostè tal com ho han escrit sembla que ara se 
n’adonin que necessiten aquesta nova plaça a Alcaldia per portar els temes de 
protocol, quan ja estava creada, la van reconvertir, quan a més hi havia una persona 
que estava fent aquestes feines. Per tant, sincerament jo li he de dir, hi insisteixo, que 
no és que no estigui d’acord amb la plaça, i tant que hi estic d’acord, hi ha una persona 
que fa aquesta feina, hi estava d’acord quan existia la plaça que vostès van decidir 
que ja no necessitaven. 

La plaça de serveis socials jo entenc que efectivament aquesta sí que va totalment 
relacionada al canvi de cartipàs i, a més, crec que serveis socials efectivament és una 
de les àrees que es mereix que en aquests moments hi prestem tots l’atenció que s’ha 
de prestar. I, per tant, en aquest sentit, sí que puc entendre que aquesta vingui 
derivada de després que vostès ens passessin una primera votació de la plantilla. 

I amb el que tampoc estic d’acord, perquè no ens ha explicat per què, és que amb 
aquesta obsessió, perquè creen administratius, un munt, jo no sé què feien fins a dia 
d’avui en aquest Ajuntament, perquè quinze places de promoció interna, ara aquí en 
reconverteixen..., bé, vostè no ens explica..., jo estic d’acord que desaparegui la figura 
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del porter major d’aquest Ajuntament que ha tingut tota la vida, jo no hi estic d’acord. I 
és que vostè encara no ens ha donat cap argument pel qual es carreguen aquesta 
figura, no ens n’ha donat cap, simplement diuen que han decidit que es carreguen el 
porter major d’aquest Ajuntament –la plaça, parlem de places, no de persones–, la 
plaça de porter major d’aquest Ajuntament, i la d’ordenança-coordinador, quan figura 
que són les dues figures que han d’organitzar una mica tot el tema de les ordenances, 
de la porteria i del dia a dia d’aquest Ajuntament. O sigui, el porter major i l’ordenança-
coordinador, el que ha de coordinar, aquestes dues, com que volen crear-ne d’altres, 
que tampoc ens diu ben bé per què i quina és la necessitat, diu «les amortitzem». 
«Amortitzar» vol dir desaparèixer, «amortitzar» vol dir, escolti, ja els hem amortitzat, 
desapareixeran. Doncs ho sento, nosaltres no estem d’acord que una figura per 
nosaltres important, que és la de porter major, desaparegui. I li insisteixo, parlem de 
places, no de persones, malgrat sí que si jo dic Alberto Jaén, porter major d’aquest 
Ajuntament, tothom sap qui és, perquè va ser-ho durant molts anys, i moltes vegades 
fins i tot els mateixos regidors sort en teníem que veníem aquí i ell hi era i ens podia 
obrir totes les portes i ens podia situar i ens podia guiar, perquè si no moltes vegades 
no sabíem com posar-nos-hi. Per tant, la figura és important, la plaça és important i 
nosaltres no estem gens d’acord que les amortitzin, i menys quan no ens expliquen 
quines són les raons per les quals les amortitzaran. 

Jo que a l’àrea de reprografia es necessiti més gent, que altres, ho he dit, la de serveis 
socials es reforci, les brigades, l’equip d’enllumenat, lampisteria..., és a dir, tot això ho 
puc entendre, puc compartir-ho. Ara bé, com li dic, que ens enganyin reconvertint una 
plaça quan ara ens diuen que la necessiten, que ens enganyin com vam fer quan ens 
van dir que la reconvertien perquè no devia ser necessària, ho era, necessària, i queda 
en evidència i que no ens expliquin per què amortitzen dues figures per nosaltres 
importants en aquest Ajuntament, que vénen derivades d’uns canvis organitzatius que 
vostè aquí escriu, però que tampoc ens explicat a ningú, tampoc ens ha explicat a 
ningú els canvis que ha fet vostè, sincerament no hi estem d’acord. Per tant, com ja he 
anunciat al principi, el meu vot serà l’abstenció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa... 

Sra. Ester Costa Fita (CUP - Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A 
veure, no sol ser habitual, però he de donar la raó a la senyora Veray, jo també 
pensava dir alguna cosa semblant. (Rialles.) No s’hi acostumi, però, eh? I, bé, seguint 
amb el que ella ha comentat, a veure, és que aquí hi ha diversos temes que s’han 
explicat així com aquell que no fa la cosa. Jo d’entrada nosaltres el fet que s’amortitzin 
places amb un nivell una mica decent –i dic «decent» perquè normalment aquestes 
places no ho solen ser gaire– no ho entenem, perquè si hi ha un nivell 14 i hi ha 
persones del mateix cos que tenen nivell inferior, el lògic és que es donés l’oportunitat 
a aquestes persones de promocionar-se, per tant, que optessin a aquestes places amb 
més nivell. 

Després, el pacte que tenen vostès amb els sindicats, que cada any quinze places 
d’auxiliar passin a ser..., bé, hi hagi una promoció interna, la qual cosa és una 
oposició, no és gratuït, també sabem que hi ha moltes persones auxiliars que estan 
fent feines administratives. Vull dir que és un pas que està bé, però que també és de 
justícia. I com dic, una promoció interna no és una prova simple, vull dir, aquestes 
persones s’han de preparar. 



 

  44

Després, una altra qüestió. Aquí, amb aquestes places que vostès amortitzen, de 
dues, en creen una, la qual cosa vol dir que perdem plantilla, perquè, clar, de dues en 
fem una. Per tant, hi ha una persona menys de plantilla. Vull dir, clar, no ho sé, ens 
agradaria que ens ho expliqués bé... No, a veure si no! O sigui, fem dues 
amortitzacions, que vol dir que desapareixen, i aquí se’n crea una d’un cos superior, 
però en perdem dues. O sigui, que si fem la resta, perdem una plaça, eh? A veure si... 
Doncs ens ho expliqui, si us plau. 

Nosaltres ens abstindrem. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin. El senyor Albertí, si us 
plau. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, les 
propostes que se’ns plantegen –la regidora– ens semblen en general correctes, 
compartim els raonaments i la necessitat d’incorporar aquestes places a la plantilla de 
personal de l’Ajuntament. Ara bé, no veiem clara, però, una d’aquestes places, que és 
la de tècnic superior per prestar funcions de protocol i relacions públiques. No posem 
en dubte en cap cas la necessitat de la creació d’aquesta plaça, però davant de les 
urgències que hi ha en altres àrees, especialment en l’àrea de serveis socials, creiem 
que la categoria de la plaça és massa elevada, estem parlant d’un tècnic A1, el 
subgrup de major rang de l’Administració municipal; creiem que a l’Ajuntament hi ha 
altres prioritats en matèria de personal. En el passat Ple, i no cal anar massa lluny, el 
defensor del ciutadà va apuntar que cal reforçar els serveis socials, per exemple. Ho 
repeteixo, estem convençuts que cal habilitar una plaça específica que presti les 
funcions de protocol i relacions públiques, però creiem que la categoria professional és 
massa elevada i que en aquest Ajuntament hi hauria d’haver altres prioritats. Tampoc 
hem trobat a l’expedient la justificació de la necessitat de creació de la plaça, ni –una 
cosa curiosa– l’adscripció del lloc de treball, com sí que apareixen en totes les altres 
places creades. Per aquestes raons, ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas... 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, moltes gràcies. Bé, jo trobo una mica fort 
parlar d’engany, jo no enganyo absolutament ningú; em poden entendre o no em 
poden entendre, però no és..., la paraula «engany» no és la correcta, la paraula 
«enganyar». Jo, si vol, us ho explicaré. Per començar, dir que no amortitzem cap 
plaça, o sigui, una cosa són les places i l’altra cosa són els llocs, cal saber diferenciar 
el que són places i el que són llocs. Això per primer lloc. Nosaltres el que fem és: 
algunes places sí que les amortitzem, però per poder crear una nova plaça. No podem 
crear noves places, el que tu sí que pots fer és, per exemple, si tens una plaça de 
porter major, que, per cert, la plaça de porter major i la plaça de coordinador, si vostès 
ho miren a la plantilla, eren places que estaven vacants totes dues, llavors aquestes 
dues places l’únic que hem fet és reconvertir-les en auxiliars administratius. Sí que 
primer les has d’amortitzar i llavors les has de tornar a crear, però no varia, si en tens 
dues, en queden dues, dues d’amortitzades, dues creades, vol dir que queda igual. 
Llavors, en primer lloc, dir que..., deixar clar això, que no baixem el número de places, 
que queden igualment el mateix número de places. 

La plantilla..., sí que és veritat que es va aprovar una plantilla l’any 2015, però les 
necessitats de la casa també van canviant i, per tant, a mesura que la gent es va 
jubilant o a mesura que queden places lliures, cal pensar aquells serveis que són 
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necessaris. I nosaltres en el seu moment vàrem considerar que vàrem fer un canvi en 
la plaça de protocol, la vàrem canviar per programador musical, perquè també en 
necessitem d’estructura, hi ha gent que externament està fent aquesta feina i, per tant, 
ha d’acabar aquesta feina quan està fent-se continuadament, entenem que és una 
feina de..., o sigui, que és un treball d’estructura que la casa ho necessita i, per tant, 
s’ha d’acabar creant la plaça, per això es va fer, igual que la plaça de protocol que ja 
sabíem i és cert que la necessitàvem, però en aquell moment no la podíem crear 
perquè no teníem mitjans per poder-ho crear. Ara sí que ho hem pogut fer i, per tant, 
per això la creem. I l’únic que fem és això, reconvertir places, no amortitzar places, 
sinó reconvertir places i mirar aquelles places que hi havien vacants i poder-les 
convertir en auxiliars administratius, que és el que més necessitem en aquest moment. 

Dir que nosaltres en els serveis socials creem una plaça d’A1, que comenten que 
veuen un nivell molt alt, però és que aquesta plaça servirà per portar gent, per 
coordinar gent i tenir gent sota la seva responsabilitat. Per tant, entenem que ha de ser 
una plaça de nivell superior per poder fer tota aquesta feina, igual que la de protocol. 
La de protocol entenem que és una plaça en la qual treballen els dissabtes, 
diumenges, caps de setmana, estan a disposició els vespres a qualsevol hora i, per 
tant, ha de ser una plaça amb un nivell alt, perquè també la feina requereix..., no pot 
ser-ho tothom, portar un protocol, sinó que requereix uns estudis i requereix una 
preparació per poder-ho portar. 

Simplement acabar dient que sobretot entendre..., no confondre llocs amb places i el 
número de places, abans d’aquest Ple i després d’aquest Ple, seguiran sent mateixes, 
l’únic que sí que seran algunes reconvertides en uns altres tipus de places. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. Passaríem 
a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari:  

S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana 
- MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular de Catalunya, integrat 
per un membre, la modificació de la plantilla de personal per a l’any 2016 aprovada pel 
Ple de la Corporació amb data 21 de desembre de 2015. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
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Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

11. Declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del so de les campanes del 
municipi de Girona 

Vista la sol·licitud formulada per l'Associació de Veïns del Barri Vell, per la qual es  
demana  a  l'Ajuntament  la  incoació  d'expedient  per  a  la  declaració  de  Bé Cultural  
d'Interès  Local  el  so  de  les  campanes  de  les  esglésies  de  la  ciutat,  la qual ha estat 
valorada favorablement per l'Ajuntament. 

Atès   que   la   Recomanació   de   la   Unesco   celebrada   l'any   1989   sobre   la 
salvaguarda   de   la   cultura   tradicional   i   popular,   considerava   una   profunda 
interdependència  entre  el  patrimoni  cultural  immaterial  i  el  patrimoni  material 
cultura i natural, qüestió que va ser novament recollida en la Declaració Universal 
sobre  la  diversitat  cultural  de  2001,  en  la  Declaració  d'Estambul  de  2002,  i 
posteriorment en la Declaració de París de 2003. 

Atès que la protecció del patrimoni cultural immaterial està també recollida en la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, de Patrimoni Cultural Català, tal i com consta en 
l'exposició de motius de la mateixa, que parteix d'un concepte ampli de patrimoni que  
abasta  els béns  mobles,  immobles,  i  el  patrimoni  immaterial,  ja  sigui  de titularitat 
pública o privada, així com les manifestacions de la cultura tradicional i popular. 

Així, l'article 1, apartats 2 de l'esmentada Llei 9/1993, disposa   que el patrimoni 
cultural català està integrat per tot els "béns mobles o immobles, relacionats amb la   
història   i   la   cultura   de   Catalunya   que   per   llur   valor   històric,   artístic, 
arquitectònic,   arqueològic,   paleontològic,   etnològic,   documental,   bibliogràfic, 
científic o tècnic mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que 
puguin  ésser  gaudits  pels  ciutadans  i  puguin  ésser  transmesos  en  les  millors 
condicions a les generacions futures". 

I, l'apartat 3 del propi article 1, disposa: "també formen part del patrimoni cultural 
català  els  béns  immaterial  integrants  de  la  cultura  popular  i  tradicional  i  les 
particularitat lingüístiques ..." 
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Així  mateix,  l'article  19  de  la  repetida  llei  9/1993,  preveu  que  "als  efectes 
d'aquesta  Llei,  s'entén  per  document  tota  expressió  en  llenguatge  oral,  escrit, 
d'imatges  o  de  sons,  natural  o  codificat,  recollida  en  qualsevol  tipus  de  suport 
material  i  qualsevol  altre  expressió  gràfica  que  constitueixi  un  testimoni  de  les 
funcions i activitats socials   de l'home i dels grups humans, amb exclusió de les 
obres d'investigació o de creació. " 

En  la  mateixa  línia,  es  pronuncia  la  Llei  10/2015,  de  26  de  maig,  per  a  la 
salvaguarda  del  patrimoni  cultural  immaterial,  estatal,  que  defineix  l'esmentat 
concepte en el seu article 2: 

Art. 2. Concepte de patrimoni cultural immaterial. 

Tenen  la  consideració  de  béns  del  patrimoni  cultural  immaterial  els  usos,  les 
representacions,  les  expressions,  els  coneixements  i  les  tècniques  que  les 
comunitats,  els  grups  i,  en  algun  casos,  els  individus  reconeguin  com  a  part 
integrant del seu patrimoni cultural,i en particular 

a)   Tradicions   i   expressions,   orals,   incloses   les   modalitats   i   particularitats 
lingüístiques   com   a   vehicle   del   patrimoni   cultural   immaterial;   així   com   la 
toponímia  tradicional  com  a  instruments  per  a  la  concreció  de  la  denominació 
geogràfica dels territorials. 

b) ... 

c) Usos socials, rituals i actes festius 

d) ...... 

.... 

i) Manifestacions sonores, música i dansa tradicional 

Determinats els béns objecte de protecció, la Llei 9/1993, de  30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català, disposa tres categories de protecció, que són comunes tant  
als  béns  mobles,  com  als  immobles,  com  també  als  immaterials,  i  que estableix  
en  aquells  béns  considerats  culturals  d'interès  nacional  (BCIN),  els considerats 
béns catalogats; i una tercera categoria en la que s'inclourien la resta de béns 
integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural definit en l'article 1 de la pròpia 
Llei. 

Així mateix, l'article 17 estableix com a òrgan competent per a la declaració dels béns 
culturals d'interès local, el Ple de la Corporació, mitjançant la tramitació del 
corresponent  expedient,  en  el  que  hi  haurà  de  constar  l'informe  favorable  d'un 
tècnic de patrimoni cultural. 

Atès   l'anteriorment   exposat,   i   vist   l'informe   emès   per   la   Cap   de   Servei 
Planejament i Llicències en zones d'especial protecció i PLU, del qual es desprèn la 
procedència de  declarar  be patrimonial immaterial d'interès local el so de les 
campanes del municipi, recollit en suport material mitjançant partitures i la seva 
gravació en format digital (CD). 

1.- Declarar com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) el so de les campanes del 
municipi, de conformitat amb el que disposa l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de  
setembre,  de  Patrimoni  Cultural  Català,  atesa  la  seva  consideració  de  bé 
patrimonial immaterial, de conformitat amb l'informe emès per la Cap de Servei 
Planejament i Llicències en zones d'especial protecció i PLU. 

2.-  Sol·licitar  al  Departament  de  Cultura  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  la 
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inscripció, en el Registre del Patrimoni Cultural Català, de conformitat amb el que 
disposa l'article 17.2 de la Llei 9/1993, de 30 de desembre de Patrimoni cultural 
Català,  del  so  de  les  campanes  del  municipi,  tot  recollint-lo  en  suport  material 
mitjançant  partitures,  així  com  la  seva  gravació  en  format  digital  (CD),  en  els 
termes que resulten de l'expedient tramitat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a l’onzè punt 
de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Defensarà aquesta proposta el tinent d’alcalde Joan Alcalá. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Vista la 
sol·licitud formulada per l’Associació de Veïns del Barri Vell, per la qual es demana a 
l’Ajuntament la incoació d’expedient per la declaració de bé cultural d’interès local el so 
de les campanes de l’església de la ciutat, la qual ha estat valorada favorablement per 
l’Ajuntament de Girona, atès que la recomanació de la UNESCO, celebrada l’any 
1989, sobre la salvaguarda de la cultura tradicional i popular, la Declaració universal 
sobre la diversitat cultural de 2001, en la Declaració d’Istanbul de 2002 i, 
posteriorment, la declaració de París de 2003. Així, l’article 1 de l’apartat 2 de 
l’esmentada Llei 9/1993 disposa que el patrimoni cultural català està integrat per tots 
els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya. Així 
mateix, l’article 19 de la repetida Llei 9/1993 preveu que els efectes d’aquesta llei 
s’estén per document tota expressió de llenguatge oral, escrit, d’imatges o de sons 
naturals o codificats recollides en qualsevol tipus de suport material i de qualsevol altra 
expressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions d’activitats socials de 
l’home i dels grups humans amb l’exclusió de les obres d’investigació o de creació. 

Atès l’anteriorment exposat, es proposa, tal com ha dit el secretari, declarar com a bé 
cultural d’interès local, el BCIL, el so de les campanes dels municipis, de conformitat 
amb l’article 117.2 de la Llei 9/93, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català, 
atesa la seva consideració de bé patrimonial. Segon, sol·licitar al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya la inscripció en el Registre patrimonial cultural 
català. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Alcalá. 
Alguna intervenció? Senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia. La veritat és que creiem que és una 
bona iniciativa el fet de declarar bé cultural d’interès local, o sigui, BCIL, el so de les 
campanes del municipi de Girona, que no només són les de la catedral, sinó de totes 
les campanes que tenim a la ciutat. Quan va sorgir la problemàtica, que tots crec que 
som conscients que ens trobem en el moment que ens trobem arrel de la problemàtica 
que sortia fa uns mesos, jo ja vaig dir en declaracions públiques que considerava que 
les campanes de la catedral en aquell moment, però les de qualsevol altra església de 
la ciutat de Girona, formaven part de la ciutat, del seu dia a dia i d’aquells sons 
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ambientals que tenim a la ciutat i que cadascú, a poc a poc, va incorporant en el seu 
dia a dia i en la seva vida quotidiana. I que una pot arribar a entendre que, quan ve 
gent de fora que no està acostumada, pugui incomodar-la en algun moment, però que 
també havíem de demanar a tota aquesta gent que fos generosa en el sentit que els 
dies que estan aquí a Girona, doncs acceptar allò que tots els gironins acceptem com 
a vida quotidiana i, com deia, com el nostre dia a dia. 

I, per tant, el que avui es presenta en aquest Ple ens sembla correcte i encertat, però 
també –i així ho vaig comentar a la comissió al fer la pregunta directa– hem de tenir 
molt clar que el fet de declarar BCIL el so de les campanes de Girona no vol dir que la 
problemàtica que ens vam trobar fa uns mesos quedi solucionada i que el fet de ser 
BCIL ens solucioni una possible o més enllà problemàtica semblant a la que vam tenir. 

Per tant, independentment que avui aquesta proposta tiri endavant i declarem bé 
cultural d’interès local el so de les campanes de Girona, crec que –i sobretot l’equip de 
govern que és qui té la responsabilitat– cal seguir parlant i en contacte amb aquells 
col·lectius o amb aquelles persones que poden sentir-se molestes amb la decisió que 
les campanes segueixin tocant, que hem de seguir posant-hi tots de la nostra part 
perquè s’entengui quina va ser aquesta decisió de mantenir el so de les campanes. En 
aquell moment van ser de la catedral, pot ser de qualsevol altra església que tenim a la 
ciutat i, per tant, que no ara abandonem aquesta via del diàleg, de la pedagogia i del 
fer entendre que hem de posar tots de la nostra part, perquè, com dic, el fet de 
declarar BCIL el so de les campanes, per si sol, no soluciona una problemàtica que 
ens hi podríem tornar a trobar en qualsevol moment. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. El 
senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
En primer lloc, voldríem agrair la tasca de l’Associació de Veïns del Barri Vell, que, de 
fet, segons hem consultat a l’expedient és qui fa la proposta malgrat el regidor..., no he 
sentit..., bé, doncs no ho he sentit bé, perdoni. En tot cas, sí, sí, està escrit, ja ho he 
vist que està escrit, perquè és l’expedient, jo em referia a la seva intervenció. Però vull 
dir que no és una proposta únicament de l’equip de govern, sinó que és una proposta 
que ve de la ciutadania, es porta aquí, vostès entenem que se la fan seva i l’exposen, 
però aquest és el procediment i per això jo voldria agrair a l’associació de veïns la 
tasca que ha fet, diguéssim, en aquest sentit, pel que entenem que es va demostrar 
també en una assemblea que era un sentiment compartit per molta gent al Barri Vell. 

I també volia posar sobre la taula que avui, si estem votant això, segurament és per la 
mala gestió de l’equip de govern. Perquè l’equip de govern fa mesos, en cap moment, 
ni en cap Comissió de Cultura, ni d’Urbanisme, s’havia plantejat mai la necessitat de 
fer aquesta proposta, sinó que és a partir de la mala gestió feta i de la problemàtica 
que han generat amb la seva gestió que avui ens porten aquesta proposta en un intent 
de salvar a última hora la gestió que han fet en els últims mesos. 

També hem de comentar que ens estranya que, parlant d’un bé d’interès cultural, qui 
presenti la proposta sigui el regidor d’Urbanisme i no el regidor de Cultura. Entenem 
que si estem parlant d’un fet cultural a la ciutat, qui hauria de presentar la proposta, si 
no fos un tema de sorolls, si no fos un tema dels sorolls i, per tant, de tot el conflicte 
que hi ha, si no que fos el tema realment el tema cultural el que venim a defensar avui 
aquí, hauria de ser el regidor de Cultura o, en tot cas, l’alcaldessa, si cregués que fos 
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un tema de ciutat, qui el defensés, no el regidor d’Urbanisme. Per tant, un fet que ens 
ha sorprès avui també en l’exposició del regidor. 

Per nosaltres hem de dir que el so de les campanes, com també ho són les olors dels 
pobles de les comarques gironines, són temes que no s’han d’alterar per la visita de 
persones durant uns dies en aquestes poblacions. Sempre ho hem dit i sempre ho 
hem defensat. I, en aquest sentit, avui tornem a reivindicar que aquestes campanes, i 
aquestes olors, i aquesta manera de fer pròpia dels nostres veïns i veïnes, doncs, és 
una cosa que reivindiquem com un fet propi i que no podem, diguéssim, posar a 
expenses del que opinin les persones que vénen a visitar-nos uns dies. 

I, en aquest sentit, deixi’m fer la reflexió que quan el model de l’actual Govern és 
regalar la ciutat o prioritzar completament... (Sona un senyal acústic.) Ja? (Veus de 
fons.) Ah, d’acord. Les campanes de... (Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Continuï, continuï. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): En aquest sentit, el que voldria dir jo 
és que el plantejament que massa sovint, des del nostre punt de vista, té l’equip de 
govern de prioritzar tant la ciutat a partir del turisme, és a dir, allò que el professor 
Xavier Antich a vegades, diu «no, el turisme no és un problema per a la ciutat, el 
problema és quan penses la ciutat únicament amb visió del turisme», que creiem que 
és el que està fent l’actual equip de govern, acaben o poden acabar també legitimant 
actituds com les que ens hem trobat últimament, que signifiquen que acaben decidint o 
agafant més importància i més rellevància l’opinió de tot aquest espai, que no el de la 
mateixa ciutadania que pensa en una línia molt diversa. 

Ara bé, nosaltres el que sí que pensem i així és que ho hem, diguéssim, vist és que 
l’expedient o la proposta de bé cultural hauria d’haver sigut en referència a la catedral, 
a les campanes de la catedral o, si més no, això és el que s’entén de l’expedient que 
hem pogut consultar que justifica explícitament que les campanes que s’han de 
preservar són les de la catedral. Els tècnics fan un informe en aquest sentit, però en 
cap cas parlen de cap altra campana de la ciutat que tingui un valor especial a nivell 
cultural que calgui preservar. En aquest sentit, nosaltres també compartim..., entenem 
que la catedral..., des de fa 1.500 anys hi ha hagut un temple en aquella part de la 
ciutat, que les campanes des de fa centenars d’anys estan sonant, que tenen una 
història darrere seu, que tenen un fet cultural destacable que pot servir per preservar, 
però no acabem d’entendre la proposta de preservar totes les campanes de la ciutat, 
quan moltes d’elles, diguéssim, no és que tinguin un valor més enllà del que pugui 
tenir qualsevol altra campana que trobem en qualsevol campanar. I, en aquest sentit, 
jo, per exemple, vaig parlar amb membres de la Junta de l’Associació de Veïns del 
Barri Vell i deien que no hi estaven d’acord amb aquesta anàlisi i també entenem que 
és l’expedient el que diu que és la justificació de les campanes de la catedral. 

Per tot això, entenent que cal aquesta protecció i que, com ha dit la senyora Veray, 
això no significa que canviï res en el procés judicial que hi ha, sinó que és més, des 
del nostre punt de vista, una opció que ha pres el Govern després d’una mala gestió, 
nosaltres votaríem sí, si la proposta fos la de declarar les campanes de la catedral, 
com tots els tècnics han justificat, un bé d’interès cultural, però si continuen sent totes 
les campanes del municipi, com es proposa aquí, nosaltres el que farem serà que ens 
abstindrem, no pas per una visió centralista, sinó perquè el que creiem és que ha 
d’estar justificat tècnicament el que totes les campanes siguin un bé d’interès cultural. 
Ara mateix aquesta justificació nosaltres no l’hem trobada a l’expedient, no apareix 
enlloc i, per tant, el que faríem seria abstenir-nos, si s’inclouen totes les campanes. 
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Terés... 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, a nosaltres, 
al nostre grup municipal, ens sembla que ens trobem davant d’un tema que ha seguit 
un cert joc de despropòsits i m’agradaria repassar una mica la cronologia d’aquest 
tema. Recordarem que, de fet, ens en vam assabentar no a través del Ple, sinó a 
través de la premsa, que l’alcalde Puigdemont –en aquests moments, president– havia 
signat un decret o havia donat una autorització perquè deixessin de sonar les 
campanes des del 6 de gener, com ens va recordar, tot i que la polèmica va saltar a la 
premsa posteriorment. Posteriorment, l’alcalde Ballesta va trobar un argument jurídic 
que li va semblar que permetia tornar a emetre un altre decret perquè poguessin tornar 
a tocar les campanes. Posteriorment, l’alcaldessa Madrenas ha mediat, però sembla 
que no se n’ha sortit perquè el tema ha acabat finalment als jutjats. 

I per tant, a nosaltres ens sembla que això, que ens trobem ara en un nou episodi 
d’una sèrie de despropòsits d’un tema que ens sembla, des de la nostra modesta 
opinió, que no s’ha gestionat de la forma correcta. Creiem, a més a més, que el punt 
que se’ns porta a Ple avui genera unes falses expectatives, perquè, pel que hem llegit 
a la premsa i pel que hem pogut saber de la boca de l’Associació de Veïns del Barri 
Vell, s’ha generat la falsa expectativa que la declaració de bé d’interès cultural local 
evitaria que deixessin de sonar les campanes i, per tant, així ho podem trobar recollit a 
la premsa. I, per tant, segurament aquesta és la idea que algú s’ha generat, que 
aquesta declaració de patrimoni cultural local evitaria que deixessin de sonar les 
campanes. 

I per acabar d’embolicar una mica més la troca, demà passat tenim un concert de 
campanes que, a més a més, s’ha anunciat amb relació a tot aquest tema, un concert 
de campanes per a un quart de dotze de la nit, per tant, és un concert de campanes 
que s’ha anunciat per a l’11 de maig a un quart d’onze de la nit i s’ha anunciat i quan 
s’ha presentat s’ha fet evocant, al·ludint aquesta polèmica que tenim avui dia a la 
ciutat de Girona. 

A mi m’agradaria recordar les paraules del Síndic Rafael Ribó, que l’any 2011 va dir 
que no era cert que el Govern hagués declarat patrimoni cultural immaterial el toc de 
les campanes –això ho va dir ell–, i a més a més va indicar que el reglament de la Llei 
de centres de culte no pot excloure el soroll provocat per les campanes en allò que 
estableix la Llei de protecció acústica. Això són paraules del Síndic que segur que 
hauríem de tenir presents, perquè en el fons ens trobem davant d’una problemàtica 
acústica, més enllà del que considerem nosaltres que és allò que pot ser considerat 
patrimoni cultural immaterial o no. 

Nosaltres hem estat buscant, ho vam preguntar en Comissió Informativa i no se’ns va 
saber respondre, i ho hem estat buscant, potser és per incapacitat de qui els parla, 
però jo no he trobat en cap altre lloc que s’hagi declarat com a bé immaterial el so de 
les campanes de forma automatitzada. Hem de recordar que sí que és veritat que la 
catedral té molts anys d’història i que segurament des dels primers temps té 
campanes, però les campanes només sonen de forma automatitzada des que hi ha 
empreses que es dediquen a automatitzar-les, anteriorment hi havia un campaner. Per 
tant, tot el que hem arribat a trobar com a patrimoni cultural immaterial..., a Catalunya, 
no hem trobat re i és al País Valencià on sí que hi ha declarat com a patrimoni cultural 
immaterial el toc manual de campanes, és a dir, hi han alguns tocs de campanes que 
formen part d’aquest patrimoni cultural immaterial. El toc automatitzat de les campanes 
a través d’un electromartell és una tecnologia que evidentment funciona amb 
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electricitat i que, per tant, a la catedral no hi havia un campaner tocant les hores i els 
quarts dia i nit, no sé si ens en fem a la idea. Per tant, aquesta idea de patrimoni 
històric és una cosa recent, tan sols des que hi ha aquells aparells que es dediquen a 
fer tocar els quarts i les hores. I també ens podríem preguntar quin sentit té a dia 
d’avui mantenir aquesta funció horària informativa, quan tothom porta rellotges a 
sobre, mòbils o altres dispositius per saber l’hora. És a dir, aquest toc automatitzat per 
indicar no un esdeveniment com era el tema històric, és a dir, el toc a morts, el toc 
d’una festivitat..., no és el cas, ens estem referint al toc horari. Aquest toc horari no té 
una tradició ancestral en els nostres campanars, és un tema recent i, per tant, 
segurament per això jo mateix no he sigut capaç de trobar enlloc que s’hagi protegit 
aquest toc automàtic com a patrimoni immaterial. 

Per tant, dit tot això, per la falta de precedents, pel fet que ens sembla que aquesta 
automatització d’aquest toc de campanes no mereix ser reconegut com a patrimoni 
cultural immaterial, sí que podria ser-ho algun altre tipus de tocs, però ja hem vist fins i 
tot que en aquest concert que s’ha anunciat per al dia 11, la problemàtica que es té per 
fer aquest concert és que totes estan automatitzades i, per tant, quan es vol fer de 
forma manual, hi han algunes complicacions a l’hora de fer-ho. Per tant, ens sembla 
que la situació actual no és mereixedora d’aquesta protecció i, per tant, el nostre vot 
serà contrari. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna... Sí, senyor Alcalá. 

Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
agrair el posicionament dels grups que voten a favor, dir que efectivament existeix una 
problemàtica i que, en aquest sentit, continuarem treballant. De fet, la mateixa 
alcaldessa vol liderar aquesta qüestió, perquè vol resoldre i amb aquesta línia s’està 
treballant. Pel que el senyor Lluc..., he començat i aquí ho tinc subratllat dient que 
«vista la sol·licitud formulada per l’associació de veïns», he començat per aquí, amb la 
qual nosaltres estàvem d’acord. La proposta ve donada per una activitat i per això la 
presento jo, però ho hem debatut dintre de l’equip de govern i la podria haver presentat 
també el regidor de Cultura o qualsevol altre, o l’Alcaldia, però en aquest cas l’he 
portat jo; ho podríem haver presentat qualsevol de nosaltres. 

Referent al tema d’Esquerra Republicana, en cap moment protegint amb el BCIL el 
que pugui sortir, perquè està en un procés judicial, amb això no ho protegim de cap de 
les maneres, ni quedarà resolt. Però, en aquest sentit, ja ho he comentat al principi, 
l’alcaldessa està tenint converses per poder solucionar aquesta problemàtica, que, 
com qualsevol problemàtica de la ciutat, intentem solucionar-la. 

Moltes gràcies. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Un dubte. Per tant, entenc que es 
vota totes les campanes i aquesta és la voluntat de l’equip del govern, totes. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, totes, no, les de toc religiós, 
perquè ens sustentem en la llei de culte, entre d’altres fonaments jurídics. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): O sigui, totes les esglésies de 
Girona, toc religiós. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, exactament. Bé, doncs un cop 
aclarit, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana - MES declarar com a bé cultural d’interès local el so de les campanes del 
municipi. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra:  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

12. PROPOSTES URGENTS  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta)Passaríem, doncs, ara, atès que 
no hi han propostes del urgents, veritat, senyor Secretari? 

MOCIONS: 

La següent moció es desestima, d’acord amb el que estableix l’art. 92 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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13. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  a  la 
municipalització del servei de neteja de dependències municipals. 

En  l'actualitat,  pràcticament  tota  la  neteja  de  les  dependències  es  realitza  a 
través d'una  empresa  privada.  Part  d'aquest  servei,  però,  anteriorment  havia  
estat gestionat   directament   per   l'Ajuntament   fins   que   al   2001   es   va   optar   
per externalitzar també la neteja de l'edifici consistorial. Aquesta decisió partia d'un 
anàlisi tècnic poc substanciat i mancat de dades econòmiques que avalessin el 
canvi de model de gestió. 

En   els   últims   anys,   s'han   produït   diferents   conflictes   laborals   entre   les 
treballadores i l'empresa concessionària de la major part del servei i s'han produït 
possibles incompliments de les condicions que estaven recollides en el plec de 
clàusules. En ocasions, fins i tot, s'han demostrat incompliments greus dels drets 
laborals, fins i tot reconegudes per la mateixa empresa. 

Tant és així, que l'Ajuntament va optar per dotar-se d'una empresa que exercís el 
control de qualitat i de compliment de contracte. Aquesta empresa vetlla per tal que 
es compleixin les hores de neteja previstes però, en canvi, no entra a valorar si  les  
condicions  laborals  de  les  treballadores  que  fan  aquests  serveis  són  les adequades 
i si es compleix la normativa laboral, tal i com també preveu el plec de clàusules. 

Tot plegat fa que el cost de l'externalització del servei acabi essent més alt del 
previst  ja  que  no  només  cal  tenir  en  compte  el  propi  contracte  de  neteja  sinó 
també  el  contracte  del  servei  de  seguiment  així  com  la  gestió  d'un  i  altre 
(licitacions  inicials,  seguiment,  modificacions  contínues  per  adaptar-se  a  les 
necessitats canviants de l'Ajuntament, etc.). 

És per aquests motius que altres ajuntaments han realitzat ja el pas de tornar   a   
municipalitzar   el   servei   de   neteja   dels   equipament   públics.   Això permetria  
assegurar  unes  condicions  de  treball  dignes  al  personal  i  facilitaria l'adaptació  
contínua  a  les  necessitats  de  neteja  dels  diversos  equipaments,  a més podria 
comportar un estalvi econòmic important per l'Ajuntament de Girona. En el present 
ple, s'ha portat a votació un nou plec de clàusules per a una nova licitació que 
finalitzarà amb l'adjudicació d'aquest servei a la mateixa o una altra empresa privada, 
sovint grans grups empresarials sense cap vinculació al territori i amb un llarg historial 
de denúncies per incompliments de drets laborals. Si bé és cert que la llei preveu la 
subrogació de personal, el poc control que s'exerceix des  de  l'Ajuntament  de  
Girona  sobre  les  condicions  laborals  del  personal subcontractat  fa  que  no  hi  
hagi  cap  garantia  que  es  respectin  els  drets  dels treballadors i treballadores. 

En diverses ocasions en mandats anteriors s'ha replantejat el model actual per 
incrementar la participació pública en el servei. En cap ocasió, però, s'ha realitzat un 
estudi seriós sobre les diverses possibilitats de gestió existents i els beneficis o  
prejudicis  tant  a  nivell  econòmic  com  de  qualitat  del  servei  i  de  condicions 
laborals que ofereix cada modalitat de gestió. 

Per tot això des del grup municipal de la CUP proposem l'adopció dels següents 
acords: 

Primer. Assumir el compromís d'apostar per la municipalització de serveis públics, 
prioritzant la gestió directa en el moment de finalització de contractes. 

Segon.  Aturar  el  procés  de  licitació  dels  serveis  de  neteja  dels  edificis  i 
dependències municipals de l'Ajuntament de Girona. 

Tercer. Encarregar un estudi sobre la viabilitat de prestar els serveis de neteja 



 

  55

d'equipaments  municipals  de  l'Ajuntament  de  Girona  a  través  d'alguna  de  les 
fórmules de gestió directa previstes per la llei. 

Quart. En cas que quedi demostrada aquesta viabilitat, iniciar els tràmits per a la 
municipalització dels serveis de neteja. 

Cinquè. Garantir que el procés per a la definició de la prestació dels serveis de neteja 
de les dependències municipals tingui el vist-i-plau de la Comissió per a la 
Contractació Responsable. 

Sisè. Establir diàleg entre l'equip de govern i els sindicats representats entre el 
personal de l'empresa que presta el servei actualment per treballar conjuntament pels 
drets laborals d'aquest personal. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a sustentar les 
mocions. En primer lloc, la número 13. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La substanciarà la senyora 
Pèlach. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, tot just fa uns moments teníem un debat sobre el plec de clàusules per 
l’externalització o per la contractació del servei de neteja, en el que era aquest..., 
donava inici a l’expedient de contractació d’aquests serveis. Ja aleshores he anunciat 
que votaríem que no i si hem votat llavors que no i avui portem aquesta moció, és 
precisament perquè la nostra és una aposta per la municipalització. I per què apostem 
per la municipalització? Doncs per molts motius, per molts motius. 

En primer lloc, perquè creiem que és la millor manera de defensar els drets laborals 
dels treballadors i les treballadores que fan aquests serveis i és per això que aquesta 
moció també l’hem treballat conjuntament amb els sindicats que estan representats en 
l’actual empresa que ofereix aquests serveis a l’Ajuntament. I per què diem que la 
municipalització serveix  ( . . . ) per defensar els drets laborals? Doncs perquè, 
precisament –i com han comentat també abans els dos companys d’Esquerra 
Republicana–, tenim uns antecedents importants –importants– de conflictes i 
d’incompliments a nivell laboral per l’empresa que actualment està oferint aquest 
servei. I també tenim, doncs, constància que hi ha una mancança, unes dificultats o un 
desinterès per part de l’Ajuntament d’exercir un control realment d’aquest tema dels 
drets laborals. Sí que hi ha una empresa que exerceix el control per un tema de 
controlar hores i per assegurar-nos que l’empresa fa totes les hores que hauria de fer, 
però, en canvi, no hi ha el mateix interès per realment exercir el control sobre els drets 
laborals dels treballadors i les treballadores que treballen per a aquesta empresa i que, 
per tant, al final són les persones que acaben fent la neteja dels nostres equipaments i 
de les nostres instal·lacions. 

Precisament, aquest tema, i parlo ara d’aquesta empresa, però és una problemàtica 
molt generalitzada en el sector i la veritat és que creiem que si és tan generalitzat 
també és per un component de sexisme important que hi ha en aquest aspecte. Al final 
la majoria de treballadores són això, treballadores dones, i precisament per això 
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creiem que aquest és un sector tan precaritzat, tan precaritzat i amb tantes dificultats, 
amb tants conflictes laborals i amb tants incompliments per part de les empreses. I per 
tant, creiem que aquest és un element important per apostar per la municipalització, 
però no només aquest, sinó que la municipalització creiem també que ens podria 
facilitar l’adaptabilitat constant a les necessitats canviants de l’Ajuntament. 
Precisament, contínuament hem de fer ajustaments en aquestes contractacions 
perquè les instal·lacions canvien, varien, necessiten més hores o menys hores o es 
necessiten neteges extraordinàries i, per tant, és un contracte que requereix 
contínuament adaptacions que al final també suposen unes gestions extra de 
desenvolupament d’aquest contracte. 

També apostem per la municipalització perquè aquesta ens dóna la possibilitat d’oferir 
un major control i una major transparència del servei i em sembla que aquest també és 
un aspecte important, perquè al final això ens facilitaria també de cara al ciutadà o la 
ciutadana, doncs veure..., saber més què estem fent amb els recursos, ja que tenim en 
compte que aquest és un dels contractes més quantiosos del nostre Ajuntament. 

També entenem que la municipalització possibilitaria una millora del servei que, com 
dèiem, hi ha moltes mancances. I precisament són les dificultats de garantir aquesta 
millora que ens fan al final acabar posant una empresa extra que faci aquest control 
del servei per poder garantir que està fent allò que el contracte ja diu que hauria de fer, 
i això tot plegat, a més a més, genera un cost extra del que és el mateix servei, perquè 
si tenim un servei i una empresa que ha de fer aquella feina, però després n’hem de 
posar una altra que la controli, si realment fa la feina o no, doncs per tant, el cost és 
doble. I aquest és també un dels altres motius pel qual apostem per la municipalització 
i pel qual avui presentem aquesta moció, i és l’estalvi econòmic. Entenem que aquest 
cost de la gestió més l’adaptació constant, més el cost que ens suposa el control i la 
revisió constant de si fan o no les hores que haurien de fer, més el propi cost del 
servei, tot plegat dóna un cost molt alt de desenvolupament d’aquest servei i entenem 
que la municipalització reduiria aquest cost. 

És per això que nosaltres avui amb aquesta moció demanem que es faci un estudi de 
viabilitat, perquè entenem precisament que com que és una de les contractacions amb 
unes despeses més altes, s’emporta un bon pastís del que és el pressupost municipal, 
entenem que no té sentit que fem aquesta opció sense haver fet un estudi de viabilitat 
econòmica per veure realment quina és la millor opció de gestió d’aquests serveis. 

Per tot això, avui proposem, demanem, diguéssim, un compromís d’aposta per la 
municipalització dels serveis públics, demanem també que s’aturi aquest procés de 
licitació, demanem que es faci un estudi sobre la viabilitat de prestar aquests serveis 
de neteja a través d’alguna de les fórmules de gestió directa que preveu la llei, i 
d’aquesta manera, en cas que quedi demostrada aquesta viabilitat, iniciar els tràmits 
per fer efectiva aquesta municipalització dels serveis de neteja. 

Però també demanem que tot aquest procés es faci també d’acord i amb el vistiplau de 
la comissió per la contractació responsable, i també que sigui la fórmula que sigui que 
s’opta per tirar endavant hi hagi un diàleg entre l’equip de govern i els sindicats. Per 
què? Doncs perquè fa un moment que també la regidora ens comentava que ja es 
parla amb empreses, es crea una comissió o s’ha decidit que es faria un control amb 
l’empresa sobre si passava una cosa a un treballador o una treballadora. Doncs jo li 
voldria dir a la senyora regidora que precisament, si s’ha de fer aquest control i s’ha de 
fer aquest treball de vetllar per la defensa dels drets laborals, no hauria de ser amb 
l’empresa qui hauria de parlar, sinó precisament amb els sindicats que són qui 
representen aquests treballadors i treballadores. 
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Per tot això, doncs els proposem i els demanem el vot a favor d’aquesta moció, però 
sobretot volem apel·lar aquells grups, que són Esquerra Republicana, que són el Partit 
Socialista de Catalunya, que en aquella reunió que ja he esmentat abans van assumir 
aquest compromís d’apostar per la municipalització dels serveis de neteja. I no és 
gratuït perquè, si precisament van assumir aquest compromís, és perquè en aquella 
reunió se’ns va fer evident les dificultats que tenen aquestes treballadores, les 
mancances que tenen i la precarietat amb la qual estan treballant a les empreses de 
neteja actual. I també se’ns va fer evident i se’ns va deixar clar que no era un 
problema només d’aquesta empresa, sinó que era un problema generalitzat del sector. 
Per tot això, doncs apel·lem al Partit Socialista de Catalunya i també als companys i 
companyes d’Esquerra Republicana que votin a favor d’aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo suposo que 
ja haurà deduït, perquè he votat que sí a la licitació, que li votaré que no a la moció. I, 
a més, seré molt breu. Miri, vostès cada Ple o cada tres plens, en funció de les 
pròrrogues que se’ns acaben i dels contractes que se’ns acaben, vénen aquí a dir que 
volen municipalitzar un servei o un altre servei. Escoltin, jo els demanaré... Bé, i 
llavors, a més, ens diuen..., o sigui, en el primer punt diuen «apostem per la 
municipalització», en el 2, «aturem el procés», ara en la següent moció seva també 
volen aturar coses, i en el tercer diu: «Ah, i ara me’n recordo de dir-los que 
encarreguin un estudi.» Llavors jo els demano una cosa: entrin una pregunta al 
Govern, demanin tota la informació sobre tots els contractes que estan a punt 
d’acabar, presentin una moció, demanin els estudis de viabilitat de tot, demanin que 
s’aposti per la municipalització, votem, acceptin el resultat de la votació i deixin el 
tema. No vinguin a cada Ple amb el mateix tema recurrent. Volien municipalitzar els 
serveis funeraris, volen municipalitzar l’aigua, ho volen municipalitzar tot, tot. Doncs 
escolti’m... 

I llavors sempre ens diuen: «Bé, i llavors estudiarem si és viable.» No, a veure, primer 
demanin que s’estudiï si és viable i si és viable, plantegin el debat. Però per què no ho 
fan tot en conjunt? És que realment es pensen que cada Ple que vinguin aquí a parlar 
d’aquesta municipalització o de l’altra municipalització i fer això que els agrada tant, 
criminalitzar els empresaris, que això és una cosa que a vostès els encanta. Perquè, 
home, la senyora Pèlach ha acabat la intervenció dient això, diu: «I, a més, ens va 
quedar clar que totes les empreses són iguals.» Perquè jo ho vull recordar, hem 
aprovat licitar, encara hem d’adjudicar a alguna empresa, ja veurem a quina d’empresa 
se li adjudica el contracte, jo estic convençuda que després de tot el que ha passat 
tindrem en compte moltes coses, i estarem amatents, i farem controls, i vigilarem a 
quina empresa se li atorga. La senyora Pèlach ha acabat la seva intervenció ja dient-
nos que totes les empreses són iguals. Ho ha dit ella, no ho he dit jo, ho ha dit ella. 

Per tant, escoltin, no cal municipalitzar-ho tot, segur que hi ha serveis que es poden 
municipalitzar, de fet, ja n’hem municipalitzat un, però no cal que vulguin 
municipalitzar-ho tot i, a més, fer-ho sense saber quins costos, malgrat la seva 
portaveu ja ha dit durant tota la seva intervenció que ens estalviarem diners; segons 
vostès, ja donen per fet que serà més barat, que tot és perfecte. No, escolti’m, estem 
parlant d’un servei tan gran i tan important i amb un volum de nombre de treballadors 
tan gran i tan important, que tampoc poden parlar-ne amb aquesta lleugeresa amb què 
donen per fet que el que és municipalització és bo i el que és teixit empresarial és 
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dolent. Aquesta és la seva teoria. Jo sincerament els ho dic, escolti, centri’s, demanin 
tota la informació i llavors ho plantegin tot en un, fem una votació si tiren endavant, 
escolti, vostès aplicaran el seu model a través d’un govern que suposo que no és el 
seu, i si no, doncs no el tiraran endavant, però no cal que cada vegada que s’estigui a 
punt d’acabar un contracte vinguin aquí a dir-nos que si es municipalitza segur que és 
millor, perquè els empresaris són molt dolents. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. La moció que ens acaben 
d’exposar no és una moció més, encara que ho sembli, sinó que és una moció 
plenament ideològica, independentment de les mancances existents als serveis de 
neteja de l’Ajuntament, que hi són, al meu grup municipal ens fa la sensació que 
l’objectiu que es persegueix no és la millora del servei, sinó la municipalització amb 
qualsevol pretext. Des del Grup Municipal de Ciutadans ens agradaria que els 
representants de la CUP, a més d’escoltar els treballadors de l’empresa de neteja i 
solidaritzar-se amb ells per la seva millora de condicions, com crec que fem tots els 
que aquí estem presents, no estaria de més que provessin de conèixer per dins una 
empresa com a prestatària del servei amb els condicionants del sector a nivell de 
variabilitat de servei, rotació de plantilla, baixes, substitucions, torns i fins i tot marges 
comercials. Fent aquest exercici, sense cap mena de dubte, es podrien crear un 
escenari més realista d’allò que succeeix al si de l’empresa i es podrien plantejar 
millores que, per descomptat, no només són possibles, sinó exigibles. 

Grup Municipal de la CUP, no tot s’arregla amb la municipalització del servei. Han 
pensat què es faria amb la subrogació dels contractes i l’assumpció de la plantilla, 
antiguitat, la compra de vehicles, maquinària? Han pensat realment quin equip de gent 
s’hauria de contractar? Han pensat bé la càrrega que a efectes de personal 
s’incorporaria a l’Ajuntament? Estem amb vostè, estem amb vostès en la línia de la 
denúncia de les condicions, dels retards, de la necessitat de supervisió, però entenem 
que això no és viable ni en el temps, ni en la forma que avui ens ho presenten en 
aquest Ple. 

Des del meu grup municipal, entenem que potser es poden reconduir alguns dels 
serveis cap a empreses del tercer sector, d’aquí que l’estudi de les necessitats s’hagi 
de fer amb més temps i analitzant exactament què i com es fan les tasques. La 
necessitat d’una supervisió del proveïdor de serveis està clara, però això no ha de 
passar per una municipalització, sinó per la inclusió de clàusules contractuals que 
prevegin tots els escenaris possibles, també el de la resolució, inclòs compensació, en 
cas de manca de qualitat o l’operativa legal exigible. 

La solució a tot no passa ni per la municipalització, ni per la privatització, però 
elements que no siguin estratègics creiem que s’han de poder delegar a empreses que 
garanteixin la flexibilitat, la professionalitat i l’estalvi de costos, i ho creguin o no estem 
segurs que un bon concurs, fet de manera conscient, amb un estudi analític previ a un 
contracte ric en contingut i matisos que premiï l’excel·lència i penalitzi l’incompliment, 
és el que el Grup de Ciutadans de Girona considera necessari per al nou redactat del 
plec de condicions i no pas una ruptura que, a més de la complicació que ja suposaria 
per haver d’incorporar plantilles i noves dinàmiques, desviaria el focus d’atenció del 
que realment ha de fer un Ajuntament. 

Per tant, avui el nostre vot a la seva moció és que no. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. El 
senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta 
moció visualitza un cop més com es fan darrerament les coses en aquest consistori: a 
darrera hora, sense cap consens dels diferents grups municipals en aquells temes de 
pes, com és aquest, ja que comporta un volum molt important de despesa, recordem 
que són més de 3 milions d’euros anuals. I els companys de la CUP es troben que la 
seva moció, que ara en aquest moment estem debatent, doncs bé, l’estem debatent 
quan ja s’ha pres una determinació respecte a la nova contractació. Que el contracte 
finalitzava el mes de juny ja ho coneixíem des de fa molt de temps i, per tant, no sé 
com no s’ha trobat el temps de debat molt abans d’ara. 

Però centrant-nos en la moció que avui ens presenten, doncs bé, nosaltres no ho 
compartim, ja ho saben, al cent per cent els punts que en aquest moment vostès 
presenten a la moció, especialment en el tema de la municipalització, però sí que 
entenem que atès que en el punt tercer s’esmenta que cal mesurar la viabilitat de 
l’empresa, si fos municipal, nosaltres evidentment avancem que el nostre vot serà 
favorable. 

Fa uns mesos i no quatre dies, en una reunió amb el comitè d’empresa dels serveis de 
neteja, escoltàvem les seves demandes laborals, especialment centrades en les 
condicions laborals, no estaven centrades en el tema econòmic, en les condicions 
laborals. I recordo que els tres grups allà representats –la CUP, el PSC i Esquerra 
Republicana - MES– els expressàvem el nostre compromís d’estudiar la viabilitat de la 
municipalització del servei, tal com s’esmenta en aquesta moció. 

Per tant, reitero que fent allò que tant se’ns demana a la classe política, que siguem 
conseqüents amb allò que ens vàrem comprometre, anunciem, per tant, el nostre vot 
favorable i animem els companys del PSC a votar amb aquesta mateixa coherència, 
més i quan amb la seva portaveu, la senyora Paneque, en roda de premsa del 21 de 
gener d’enguany, va esmentar –estava parlant del canvi d’alcaldia– que un dels temes 
que no es podia parlar i aturar era la municipalització del servei de neteja. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas... 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Això és una 
qüestió que n’hem parlat més d’un cop, sobretot quan desenvolupava les funcions de 
sostenibilitat i es parlava de la municipalització de l’aigua. Entenc que la feina de 
defensa programàtica que té la CUP fa que moltes vegades es tracti de forma 
genèricament tots els serveis públics, tots. I aquí el primer punt de la moció així ho 
reflecteix, és a dir, està parlant d’assumir el compromís d’apostar per la 
municipalització global de tots els serveis. Vagi per «avantmà» que els respecto 
totalment les seves idees i el seu posicionament envers aquesta qüestió, però, com els 
hem anat reiterant, entenem que l’anàlisi ha de ser servei per servei, perquè la 
particularitat, i sobretot aquelles particularitats molt concretes que té cada un dels 
serveis, ens obliga al fet que no puguem fer una valoració en genèric d’una 
municipalització global de tots els serveis públics, sinó que hem d’anar cas per cas. 

Amb això ja els avanço que evidentment l’equip de govern estarà d’acord, com ho va 
manifestar en el seu dia amb el tema d’aigües, com així mateix en aquest, a fer els 
estudis que facin falta per valorar el poder dotar els ciutadans de Girona o el mateix 
Ajuntament, jo crec, de quelcom molt important, i és que un servei funcioni, que sigui 
eficaç, sigui eficient, que evidentment respecti per «avantmà» els drets dels 
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treballadors que exerceixin aquest servei i també alhora tingui present el cost que 
representa el dur a terme aquest servei, perquè en definitiva també el paguen els 
ciutadans. I llavors hem de tindre aquests tres eixos com a base de l’anàlisi de 
qualsevol sistema de gestió que es plantegi, des de la municipalització, la gestió 
directa, fins aquella en què intervingui una empresa privada, que evidentment avanço 
que no hem de demonitzar cap empresa privada, sinó que el que li hem d’exigir és que 
dugui bé o digui a bon terme la feina o l’objecte social que té. Per tant, entenem que 
fer aquesta generalització a tots els serveis no hi podem combregar, sinó que hem 
d’anar a punt per punt i analitzant cada un dels serveis i mirar i analitzar quina és la 
millor manera de poder actuar. 

Em permetran, en aquest punt, sí que m’agradaria dos matisos a la senyora Laia. 
Desinterès de l’equip de govern envers la problemàtica laboral, crec que no n’hi ha 
hagut i crec que és una mica, si em permet dir-ho, injust, sobretot perquè hi ha hagut 
una tinenta d’alcalde que no ha rebut només l’empresa, no s’ha assegut només amb 
l’empresa, s’ha assegut fins i tot amb els treballadors que han manifestat que han 
tingut aquesta problemàtica. Per tant, jo crec que l’equip de govern ha anat una mica 
més enllà del que li pertocava, si parlem de la norma administrativa, i ha anat a tractar 
una problemàtica que és interna, que és la relació laboral entre empresari i treballador. 
Però ho ha fet perquè no hi havia justament aquest desinterès, no hi era aquest 
desinterès que vostè ha posat de manifest, sinó ans al contrari, hi havia una voluntat 
ferma i clara de defensa dels drets laborals quan aquests treballadors no són 
directament de l’Ajuntament, sinó que depenen d’un tercer com es una empresa 
privada. 

I això evidentment caldrà reforçar-ho i aquests tocs d’atenció que en l’anterior 
legislatura i darrerament ens han posat de manifest, doncs ens obliga i ens obligarà, 
un cop celebrada la nova licitació i l’empresa, quina sigui la que guanyi, a reforçar 
aquesta dinàmica d’interacció clara entre els càrrecs electes, en aquest cas 
representat per la regidora que encapçala aquesta àrea, envers els treballadors o els 
representants dels sindicats que puguin haver-hi a l’empresa i que puguin voler 
mantenir una reunió per tractar problemàtiques internes laborals que hagin sorgit entre 
els treballadors i la mateixa empresa. No només es farà aquest treball, sinó que..., i 
mensualment hi ha una reunió entre la mateixa regidora i alhora també amb l’empresa 
a fi i efecte de debatre aquesta problemàtica. 

Davant les seves peticions i la creença de l’equip de govern que hem d’estar molt 
amatents a aquesta realitat, s’estructurarà també que a la Comissió d’Alcaldia, en 
aquest cas, es repassi cada dos mesos totes aquelles incidències que hagin pogut 
sorgir a nivell laboral per emprendre, si cal –i aquí vull que quedi molt clar–, per 
emprendre, si cal, aquelles mesures que es considerin adients per defensar els drets 
dels treballadors. I una de les mesures que permet la llei, en aquest cas, [#, 02.14.08] 
de l’àmbit administratiu és fins i tot la cancel·lació del propi contracte de gestió. Per 
tant, evidentment si hi ha una gravetat en l’actuació que ha posat de manifest 
contrastada i generalitzada a l’actuació de l’empresa, evidentment amb el diàleg que jo 
crec que hi ha d’haver amb els representants sindicals de la mateixa empresa i amb 
l’Ajuntament, doncs es prendran aquelles mesures que pertoquin. Perquè, si m’ho 
permeten, la defensa dels drets laborals es poden defensar tant si la gestió la duu a 
terme una empresa privada com si es duu a terme de forma directa, és una qüestió de 
creença, no és una qüestió de qui gestiona. Per tant, la defensa d’uns drets s’ha de fer 
en qualsevol de les dues situacions. 

L’adaptabilitat que vostès demanen, no oblidin tampoc que, encara que ho 
gestionéssim directament, també hi haurà una representació sindical dintre l’empresa 
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que ens obligarà a adoptar aquells acords necessaris quan s’hagin de modificar, o el 
mateix que succeeix quan és una empresa amb una contracta. Per tant, aquesta 
adaptabilitat que vostès ens estan demanant que serà més fàcil si la gestió és directa, 
també comportarà un àmbit evidentment i molt lògic de negociació. 

La transparència l’hem de guanyar, l’hem de guanyar en qualsevol gestió de serveis i 
aquí també ens hi trobaran, amb la transparència. Si aquí hem de reforçar –que jo no 
crec que la paraula correcta, senyora Pèlach, sigui «encarir»– el control, sigui per 
gestió o sigui per auditoria, jo crec que és un element molt positiu, perquè els 
ciutadans el que obtenen a través de la informació de l’auditoria, com l’auditoria de 
gestió, auditoria econòmica o de gestió, és una anàlisi molt correcta de com s’està 
duent a terme un determinat servei públic. I, per tant, jo crec que no és encarir, sinó 
que és un element de millora per estar tots molt amatents, com deia, a com s’està 
duent a terme la feina. 

I si m’ho permeten, el que sí que voldria fer és una reflexió envers Esquerra 
Republicana. Home, diu que anem a darrera hora, quan va haver-hi el canvi de 
sistema, vostès eren al consistori, era el 2001, per tant, coneixien perfectament els 
motius que van portar a una adopció d’un canvi de sistema quan era directe passar a 
una licitació. Ara que se sorprenguin aquí que mantenim una actitud normal i corrent 
de renovar una licitació, crec que és una mica injust que aquest sigui l’argument. Una 
altra cosa és que puguem, i ho torno a repetir, combregar amb la idea d’analitzar-ho 
amb profunditat. Però no parli de darrera hora, perquè el que fem és quan ha acabat 
realment un període de temps de vigència d’un contracte, és portar la licitació d’un nou 
contracte; no és anar a darrera hora, sinó que és acomplir això. Una altra qüestió és 
que puguem parlar, des del 2001 a ara, què no s’ha fet? Què no s’ha fet o per què no 
s’ha analitzat? Fem-ho, treballem-ho, però no parlem de darrera hora, perquè jo crec 
que ens estem equivocant i potser ens estem fent trampes al solitari nosaltres 
mateixos. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Entenc que per 
al·lusions. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, per al·lusions demano la paraula. Ja en el 
punt d’expedient de contractació, però estava esperant a aquesta moció precisament 
perquè en diferents ocasions per part de la CUP i Esquerra s’apel·lava a la coherència 
del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquesta qüestió. El primer que volia dir és 
que en aquesta reunió que va haver-hi amb els sindicats, efectivament, el nostre 
compromís era que pensàvem que la gestió directa en aquest àmbit era un bon model 
a estudiar. Si recorden també els sindicats ens varen preguntar si sabíem quina era la 
data de finalització del contracte actual. Jo no sé vostès, nosaltres, quan vàrem saber 
la data, vàrem tornar a tenir una reunió amb ells i els vàrem dir: «La data és molt 
pròxima, per tant, pensar que es pot fer un procés de municipalització d’aquí a juny no 
és possible.» 

Què implicaria aturar la licitació, senyora Pèlach? Perquè això també se’ls ha de dir als 
treballadors. Què implicaria aturar la licitació? Continuar amb pròrroga amb una 
empresa que sabem que està generant problemàtiques amb el tracte amb els recursos 
humans. Per tant, per què hem apostat i així els hem transmès els sindicats? Primer, 
per continuar amb la licitació perquè no hi havia alternativa. Segon, estudiar la 
municipalització, que és el punt 3 de la seva moció, això sí. I tercer, establir aquesta 
comissió que els anunciava el portaveu Carles Ribas una comissió de control on vagin 
arribant tots aquells casos que ens han arribat també com a grup municipal i on tots, 
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perquè a la Comissió d’Alcaldia hi som tots presents, puguem analitzar-los un a un. És 
més, també demanàvem que en el plec de clàusules hi hagués, per exemple, el rescat 
d’aquest servei, com deia també el portaveu Carles Ribas, si es demostrés 
reiteradament una mala conducta de l’empresa, per evitar casos tipus AJ Ruz. 

Per tant, preocupats pels treballadors, hi estem tots; interlocució amb els sindicats, 
també la tenim tots i així els ho hem traslladat. Jo..., si vostès tenen tantes ganes que 
aquesta moció tiri endavant, molt bé, eliminin el primer punt, assumir el compromís 
d’apostar per la municipalització de tots els serveis. Escolti, quan va arribar la de 
zones blaves i verdes, nosaltres pensàvem en un altre model de gestió mixta, vostès 
van pensar que el municipal. Municipalitzar tercer no és ni bo ni dolent, depèn del 
servei. Per tant, no podem afirmar de manera categòrica que la municipalització i 
gestió directa de tots els serveis és bona, doncs depèn, s’haurà d’estudiar. Però, és 
clar, sense aquest estudi previ, com podem saber si és bona o no la municipalització 
en aquest servei? 

Segon, aturar el procés de licitació. Aturar el procés de licitació, com els deia, implica 
que es mantingui la condició, la situació d’ara com a mínim durant un any més. Per 
tant, això també se’ls ha d’informar als treballadors. El tercer punt, hi estem d’acord. I 
establir aquest diàleg del punt sisè, entenem que és aquesta proposta que es faria des 
de la Comissió d’Alcaldia. Per tant, si tant interès tenen, eliminin el primer i el segon, 
mantenim aquest tercer d’estudi de viabilitat i tirarà endavant. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Miri, eliminar, no eliminarem cap 
punt, si de cas podem votar per separat, que és el que es fa habitualment en aquestes 
ocasions. En qualsevol cas, més enllà d’això, el que sí que volia respondre també 
alguna de les aportacions. Miri, la nostra moció és ideològica, sí, totes ho són, totes, 
perquè de fet jo entenc que la política és ideologia, perquè si la gestió pública sense 
ideologia, doncs llavors no cal la política. La política és ideologia, si no ho entén vostè 
així, ja em perdonarà, però em penso que està en mal lloc. La política és ideologia. 
Llavors precisament per això nosaltres apostem per la municipalització i és una aposta 
ideològica. 

I aquí també matisar que, precisament com ha comentat el [#, 02.21.39], i per això 
parlen d’eliminar el primer punt, evidentment, doncs hi ha diversitat, i jo comprenc que 
hi hagin grups que en algunes ocasions apostin per la municipalització, en d’altres, no. 
Precisament nosaltres també, tot i que és cert que és una aposta ideològica, la nostra, 
per la municipalització, també entenem que cal mirar cada cas i cada cas es pot 
adaptar d’una manera o d’una altra. I precisament per això hem parlat d’aturar el 
procés de licitació, perquè precisament entenem que se’ns ha avançat una mica, 
precisament parlem de demanar aquest estudi de viabilitat i en el cas que es vegi, 
diguéssim, demostrada aquesta viabilitat, s’iniciïn aquests tràmits; i precisament per 
això és aquesta seqüència de la proposta. 

I és evident que, sí, ja vam plantejar, ja vam pensar en el moment de fer la moció que 
podria ser possible que ens fessin aquesta possibilitat, que ens demanessin aquesta 
votació per punts separats, perquè entenem que hi ha diversitat d’opinions en aquest 
sentit. 

En qualsevol cas, insistir que sí que és un context generalitzat, tot i que la senyora 
Veray volia dir que jo deia que les empreses totes són dolentes. No, jo no he dit que 
totes les empreses fossin dolentes, sí que el context de precarització de les persones 
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que es dediquen a la neteja i sobretot, per tant, de dones que es dediquen a la neteja, 
és un context de precarització, de temporalitat, etcètera. I això és habitual en la 
majoria de grans empreses que són les que dominen aquest mercat. I no sé, si vol, 
vagi i miri una mica la realitat i, si vol, doncs parli també amb les treballadores i veurà 
com no és una opinió de si estic a favor o no de les empreses o si em cauen més o 
menys bé les empreses. 

Precisament aquest estudi de viabilitat que em demanen i que jo incorporo o que com 
a CUP incorporem en el punt de la moció, doncs nosaltres el tenim previst, per això 
precisament ho posem aquí. En canvi, ens sorprèn que ningú a l’hora de decidir 
l’externalització hagi també fet un estudi de viabilitat d’aquesta externalització, o un 
estudi que realment demostri que aquesta externalització és la millor opció. O sigui, té 
gràcia que ens la demanin per fer el pas a la municipalització, però, en canvi, ningú 
entengui que per fer el pas a l’externalització ja en el seu moment el 2001 o per 
mantenir aquesta aposta, doncs també seria interessant fer aquest estudi i veure en 
cada context quina és la millor opció. Si els sembla que anem seguint, perquè com que 
en algun moment algú va fer el canvi, doncs escolti, anem seguint i ja està, ningú 
sembla que s’ho hagi de tornar a replantejar. No, està molt bé que el demanem, però 
tant per una decisió com per l’altra. 

Llavors també m’ha fet gràcia la intervenció també de la senyora de Ciutadans, 
perquè, o sigui, sembla que tota aquesta por a canviar, por a «és que i si 
municipalitzem, què passarà?», «i si...» Bé, és que prendre decisions té això i vostè ja 
veig que té molta por a canviar, molta por a fer passes, però, mirin, nosaltres no, 
nosaltres som així, decidits i ens agrada, quan creiem en una cosa, doncs si és l’opció 
i es demostra que és la millor, i per això fem aquest estudi, doncs endavant, no hi ha 
problema. Segurament sortiran coses, sortiran inconvenients, però si al final hem 
demostrat a través d’un estudi que aquesta és la millor opció, doncs no passa res, ja 
superarem aquests entrebancs. 

Llavors amb relació a tot el que són els conflictes laborals, doncs ja m’agrada veure 
aquest compromís pels treballadors i treballadores. Ara, deixin-me dir que la realitat és 
que nosaltres sí que hem denunciat en algunes ocasions i en algunes ocasions fins i 
tot s’ha arribat a demostrar..., –i amb això hem treballat i aquí vull agrair també la 
col·laboració de la regidora Maria Àngels–, hem demostrat que hi han hagut 
incompliments i s’ha demostrat, i si no se n’han demostrat més segurament és, primer, 
per les dificultats i les pors que tenen les treballadores de denunciar les seves 
situacions. Segon, perquè els mecanismes de control que tenim en l’actualitat no estan 
previstos per això, es poden utilitzar, sí, però no els estem utilitzant per això, no els 
estem utilitzant. I m’agradaria molt realment aquest compromís de posar aquests 
mecanismes al servei també de controlar que realment es facin efectius i es vigilin els 
drets dels treballadors i les treballadores. Realment m’agradaria que fos aquesta una 
aposta i si aquesta és la línia, doncs perfecte. Si per això ja hem de crear una comissió 
en la qual es parli amb els sindicats, perfecte, perquè segurament els sindicats els 
vindran amb una llista de totes les denúncies i tots els incompliments. I si realment 
tenim mecanismes per controlar-ho, doncs em sembla perfecte que es creï aquesta 
comissió i que realment es vagin comprovant incompliment a incompliment, realment, 
quina és la situació de cada treballadora i si realment això és generalitzat o no. 

Per tant, volen votar-ho per separat? D’acord, ens sembla bé. (Veus de fons.) Doncs 
em sembla una trampa, clar, o sigui... Doncs no, no eliminarem els punts. Perquè si 
volen fer aquesta opció, doncs em sembla perfecte, facin-la vostès, però llavors el que 
volen, diguéssim, és evitar haver de votar una cosa que també porta la moció. I si fins 
ara sempre s’ha optat per votar per separat, no entenc per què ara hem de fer aquesta 
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opció d’eliminar aquests punts. La moció és la que és i si volien eliminar, a més a més, 
jo crec que han tingut temps suficient per poder parlar, per poder dialogar amb 
nosaltres personalment sobre el contingut de la moció, i ara no eliminaré aquests 
punts de la moció. 

Llavors si ho volen votar per separat, em sembla perfecte, si no, votin el que hi ha. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Entenc que per al·lusions o... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt en concret, si us plau. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, no es preocupi. Miri, senyora Pèlach, primer de 
tot, m’alegro, que la meva intervenció li provoqui alegria, millor que no pas que li 
provoqui tristesa. Senyora Pèlach, el meu grup no pensa votar a favor d’aturar una 
licitació sense tenir l’estudi previ i sense saber exactament quina és la millor fórmula 
de gestió. Li posaré un exemple: Sabadell. A Sabadell, saben què ha passat? Que el 
seu grup ha municipalitzat del servei de grua. I sap què ha passat? Que els 
treballadors s’han quedat al carrer, senyora Pèlach, que els treballadors s’han quedat 
al carrer. 

I una última cosa, senyora Pèlach, si per a vostè la política municipal és ideologia, està 
demostrant una vegada més que està intentant governar només per als seus, intentant 
presentar mocions i que li aprovin només per als seus, a diferència del que fa el meu 
grup municipal, senyora Pèlach. Per tant, potser qui no sap on està és vostè i no jo. 

(Veus de fons.) 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Només no aportació, no entraré pas 
en el joc, només una aportació. En aquest consistori també es va municipalitzar el 
servei de grua, per si no ho sabia, és un èxit i els treballadors estan integrats a la 
plantilla municipal i contentíssims amb la seva situació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. (Veus de fons.) Aquí 
s’acaben aquestes intervencions. Respecte al tema del vot separat, doncs jo crec que 
tant el tinent d’alcalde Ribas com la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque han deixat ben 
clares les posicions, al que ens referim és si retiren els dos primers punts i, si no, 
doncs que es prengui tot com un únic acord i, per tant, passaríem a la votació. Perquè 
entenc que no els retiren, els dos primers... Perfecte. Doncs passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Sr. secretari: Es desestima, per tant, l’aprovació de la moció per a la municipalització 
dels serveis de neteja de dependències municipals amb els vots en contra dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, i els vots a favor dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

A favor: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

14. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  a  que 
s'aturin  els  tràmits  de  reclamació   de  recursos  econòmics  a  l'Agència  de 
Residus  de  Catalunya  (ARC),  destinats  a  les  obres  de  la  incineradora  de 
Campdorà. 

El punt número 2 d’aquesta moció és aprovat amb una esmena inclosa d’acord 
amb el que estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

L'ajuntament  de  Girona,  amb  recursos  de  l'ARC,  el  10  d'octubre  de  2014 
encarrega  a  TRARGISA  adjudicar  l'execució  dels  treballs  d'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, segons l'escenari 5, d'un estudi previ. Per un valor de 
47.795€ (IVA inclòs). 

El Projecte bàsic calcula el valor de la inversió en de 27.355.680€ (IVA inclòs), i el  
14  de  desembre  de  2015  la  Comissió  informativa  d'Hisenda  i  Sostenibilitat 
sotmet a consideració al Ple Municipal reclamar a l'ARC la resta de 20.727.546€ per 
realitzar les obres esmentades al projecte bàs ic . 

Atès  que,  els  resultats  de  la  recollida  selectiva  bruta  (RSB) del  any  2014 - 
segons les dades de l'ARC- dels tres municipis de Girona, Sarrià de Ter i Salt, 
municipis  que  duen  la  seva  fracció  resta  dels  residus  municipals  a  la  planta 
incineradora de Campdorà, son a Girona del 46,14€%, Salt el 31'70%, Sarrià de Ter 



 

  66

del 40,43%. 

Atès que, els resultats son deficients i lluny dels objectius marcats per la UE i del 
que preveu la normativa catalana i les previsions del PROGREMIC pel 2020 60% de 
recollida selectiva i un 55% de Recollida selectiva neta. 

Atès   que,   segons   les   dades   proporcionades   per   l'ajuntament   de   Girona, 
l'aportació de fracció resta a la incineradora a l'any 2015 es de 29.615,28 tones, 
amb una distribució de 21.301,09 tn de Girona, 7.136,97 tn de Salt i 1.177,22 tn de  
Sarrià  de  Ter,  i  que  s'envien  a  l'abocador  1.593,42  tn.  Son  un  total  de 
31.208,7tn any 2015 de rebuig. 

Atès que, es preveu en  el projecte d'adequació- sembla que es el mateix pel que 
estava  dissenyat  inicialment-  una  capacitat  nominal  aproximada  de  40.000- 
45.000Tn/any,   segons   informació   de   l'ajuntament   de   Girona   que   diu   que 
solament donarà servei als tres municipis que actualment dona servei, incompleix les 
previsions de reducció de residus que marca la normativa comunitària i les 
previsions  del  PROGREMIC20  i  PRINFECAT,  que  preveu  una  reducció  de  la 
producció  de  residus  al  2020  d'un  12%.  Doncs,  es  dona  un  escenari  de 
sobrecapacitat,   fet   que comportaria   uns   costos   importants   d'explotació   i 
d'infraestructures  innecessaris,  al  no  tenir  una  aportació  suficient  i  regular  de 
residus a cremar. 

Atès, que les darreres declaracions del Director de l'ARC el 12 d'abril de 2016, que  
assegurava  que  un  cop  realitzades  les  obres  de  la  incineradora  donaria servei  a  
més  municipis  de  la  Comarca,  la  qual  cosa  evidencia  la  manca  de transparència 
i desactiva així la motivació dels municipis de la Comarca a millorar els  resultats  de  
la  recollida  selectiva,  ja  que  la  incineradora  necessita  una entrada  regular  de  
residus  per  mantenir  els  rendiments  i  la  seva  viabilitat econòmica. 

Atès  que,  aquesta  situació  més  la  realitat  de  la  baixa  recollida  selectiva, 
comportaria  com  passa  a  d'altres  incineradores,  que  el  que  interessa  per  a 
l'equilibri econòmic de la planta, que es cremin materials reciclables amb alt valor 
energètic, i cremar fins a la seva capacitat nominal, la qual cosa es contradictòria 
amb  una  gestió  sostenible  dels  residus,  segons  marca  la  normativa  vigent 
comunitària  i  podria  ser  un  impediment  real  al  foment  de  models  de  recollida 
selectiva eficients i sostenibles. 

Atès que, el què més diferencia els partidaris i detractors de la incineració és el 
punt de vista a partir del qual s'analitza. Doncs no es tracta d'identificar quines són 
les tecnologies de final de canonada que menys impacten el medi i la salut de les 
persones i invertir quantitats exorbitants de diners en la millora de la seva gestió,  
del  seu  control  i  eficiència-  malgrat  es  digui  que  es  fa  per  millorar l'eficiència   
energètica-,   sinó   establir   com   a   estratègia   prioritària   evitar   la generació  del  
problema,  és  a  dir,  la  Prevenció  i  la  recuperació  màxima  dels residus com a 
recursos i reduint dràsticament la fracció rebuig. Aplicant eines i sistemes de 
recollida i de gestió efectives que garanteixin arribar alts índexs en quantitat i la 
qualitat de la recollida selectiva en origen. 

La  major  part  dels  materials  incinerats  són  reciclables.  La  viabilitat  de  la 
incineració  de  residus  depèn  del  poder  calorífic  del  material  entrat  i  per  tal  de 
garantir  una  entrada  estable  de  material  combustible  a  la  incineradora  caldria 
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renunciar  a  recollir  selectivament  materials  amb  alt  poder  calorífic  com  paper  i 
cartró, plàstics, envasos de plàstic i brics, fustes i esporga; per contra, si aquests 
materials es recullen selectivament i es reciclen estalvien més energia que la que 
s'obté de la incineració contribuint així a l'assoliment dels objectius de l'acord de 
París contra el canvi climàtic. 

L'eficiència energètica d'una incineradora no supera el 20% per a la generació 
d'electricitat (50% a 55% per a la generació d'electricitat amb cicle combinat) i el 
50% per a la generació de calor, cosa que la situa molt per sota de l'eficiència 
d'una planta de carbó o de gas . 

Ho mostra una àmplia mostra d'estudis d'anàlisi de cicle de vida sobre diferents 
materials  presents  als  residus,  es  va  concloure  que  en  el  80%  dels  casos,  el 
reciclatge s'ha considerat millor opció a la incineració. Alguns exemple: 

L'energia estalviada al reciclar paper mixt enlloc d'incinerar-lo és de 9,49 GJ/Tn 
mentre  que  la  seva  incineració  només  produeix  2,25  GJ/Tn.  Això  significa  una 
recuperació energètica de 4,2 vegades més per a reciclar que no incinerar. 

-  En  el  cas  dels  plàstics  HDPE,  reciclar  estalvia  64,27  GJ/Tn,  mentre  que 
incinerar només produeix 6,30 GJ/Tn. Això significa una recuperació energètica 
10,2 vegades major. 

- Pel PET, el reciclatge estalvia 85,16 GJ/Tn, mentre la incineració produeix 3,22 
GJ/Tn. Això significa una recuperació energètica de 26,4 vegades més. 

- Per altres tipus de plàstic, reciclar estalvia 52,09 GJ/Tn mentre que incinerant 
només es produeixen 4,76 GJ/Tn . Això significa una recuperació energètica de 
10,9 vegades més. 

Atès   que,   les   estratègies   de   gestió   dels   residus   com   el   reciclatge,   el 
compostatge,  i  més  encara,  la  reutilització  de  materials  i  productes,  permeten 
evitar els grans perjudicis sobre el medi que es generen en la fase d'extracció i 
producció  de  materials  per  a  la  fabricació  de  nous  productes  (generació  de 
residus, contaminació de l'aigua, l'aire, emissions de CO2, consum energètic o 
escalfament  global).  La  reutilització  i  el  compostatge  permeten  reintroduir  els 
materials  en  l'etapa  de  producció  i  consum,  disminuir  els  impactes  de  la 
fabricació significativament i aplicar el cicle del bressol al bressol i no del bressol a  la  
tomba.  Per  tant,  la  incineració  no  és  una  solució  sostenible,  principalment perquè  
no  evita  sinó  que  incrementa  els  efectes  nocius  de  les  etapes  de producció i 
sobretot, d'extracció. 

Atès que, l'argument a favor de la reducció dels gasos d'efecte hivernacle deixa de  
tenir  sentit  quan  s'analitza  el  balanç  d'emissions  en  el  procés  global.  Molt sovint 
la indústria de la incineració omet les emissions generades per la crema de  
biomassa  (emissions  de  carboni  d'origen  biogènic)  al·legant  que  es  tracta 
d'emissions  neutrals  per  al  clima  .  Són  emissions  que  han  estat  compensades 
prèviament  durant  la  fase  de  creixement  d'aquesta  biomassa  i  es  justifiquen, 
argumentant que fins i tot l'International Panel for Climate Change no inclou les 
emissions  derivades  dels  residus  orgànics  en  els  inventaris  nacionals.  No 
obstant,  l'IPCC  inclou  aquestes  emissions  en  altres  seccions  dels  inventaris  i 
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exposa   textualment,   que   tot   i   no   haver-les   d'incloure   en   les   estimacions 
nacionals,  si  la  incineració  de  residus  s'usa  amb  propòsits  energètics  s'han  de 
considerar tant les emissions d'origen fòssils com les biogèniques . 

Donat  que,  a  nivell  global,  la  incineració  consisteix  en  un  procés  d'oxidació  de 
substàncies orgàniques on es redueixen els residus a diòxid de carboni i altres 
gasos, escòries i una proporció de residus no combustibles, que es dipositen junt 
amb les cendres en un abocador, mentre els gasos són alliberats a l'atmosfera. 
Durant  el  procés,  alguns  materials  no  combustionats  són  recuperats  (metalls, 
ferralla, etc.). 

Durant el procés es generen també cendres volàtils altament tòxiques, cendres de 
fons que han de ser inertitzades i dipositades en abocadors especials (2 a 4% del 
residu incinerat), i partícules i fums que són alliberats a l'atmosfera. Un dels grans 
inconvenients d'aquest efluent és que es generen gasos extremadament tòxics com 
les dioxines i els furans, així com gasos àcids com el clorur d'hidrogen (HCl) o el 
sulfur d'hidrogen (H2S), causants de la pluja àcida, que posteriorment hauran de ser 
depurats. 

La generació de nanopartícules i partícules ultrafines és també un factor negatiu 
important.  Estudis  recents han  demostrat  que  aquestes  partícules  són  
més tòxiques que les de major diàmetre degut a l'elevat ràtio superfície/massa de 
què disposen, que influeix en la seva toxicitat en el sistema respiratori, així com en 
una major eficiència en la seva disposició en la regió alveolar. 

Atès que, la pèrdua de materials aprofitables, es inacceptable ja que suposa un 
malbaratament de recursos econòmics i impactes importants en el medi i la salut de   
les   persones.   A   més,   en   la   situació   de   crisi   actual,   que   afecten   els 
treballadors/es i els aturats, suposa desaprofitar un potencial de creació de llocs de 
treball en el sector de l'economia verda. S'estima que el reciclatge de 10.000 tones 
de residus reciclats generen 250 llocs de treball, mentre que si van a parar a 
abocadors o incineradores només en generen 40. 

Atès  que,  pels  motius  exposats  en  els  apartats  anteriors,  la  consideració  de  la 
major  o  menor  adequació  de  les  tècniques  d'incineració  per  a  una  adequada 
gestió  dels residus s'ha de basar, no només en l'anàlisi de l'evolució de la seva 
millora tecnològica i el cost ambiental respecte d'altres tècniques finalistes com 
l'abocament, sinó per comparació amb alternatives vinculades a la prevenció, la 
reutilització i el reciclatge. 

En aquest sentit, la incineració representa un malbaratament de diner públic, un 
excés de pressió sobre els recursos naturals, un malbaratament d'energia i una 
pèrdua de l'oportunitat de combatre l'escalfament global. 

Els governs municipals, que confien en els seus ciutadans, opten per potenciar la 
recollida selectiva i el compostatge dels residus orgànics, els governs que no hi 
confien,  opten  per  la  crema  de  residus,  desplacen  l'activitat  econòmica  que 
procura la gestió de la matèria orgànica per potenciar la de la incineració (més 
rendible a curt termini i més concentradora de beneficis privats) i menystenen els 
danys a la salut de la població i al medi ambient. 

Però més enllà, aplicant polítiques que busquin el "residu zero" "impacte zero", es 
pot tendir a reduir la incineració i mantenir un petit espai d'abocador. Aquests són 
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els objectius que s'albiren ara als països que ja han fet una bona part del 
recorregut i han superat el dilema que ara ens plantegen els nostres polítics. 

Atès  que,  l'ajuntament  de  Girona  a  l'any  2013  es  va  adherir  a  l'Estratègia 
Catalana  Residu  zero,  i  que  aquesta  Estratègia  aposta  per polítiques  més 
ambicioses,  canviar  les  prioritats  i  impulsar  un  canvi  de  model  de  producció  i 
distribució  de  productes  per  evitar  la  generació  de  residus  i  aplicar  estratègies per  
evitar  la  fracció  de  rebuig  i  evitar  la  incineració  de  residus.  Només  així  es podrà  
garantir  la  protecció  de  la  salut  de  la  població,  evitar  la  sobreexplotació dels 
recursos i contribuir a la millora ambiental del país i els municipis gironins hauríem 
d'anar en aquesta direcció. 

1. Demanar als ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que aturin qualsevol 
actuació d'inversió pública per engegar els tràmits i adjudicacions per a realitzar les 
obres d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la planta incineradora de 
Girona, que l'ARC preveu en el PRECAT20 per un import de 25.000.000 € i que es 
renunci a aquesta inversió. 

2. Que s'engegui un ampli procés de debat comarcal de canvi de model de gestió de 
residus que garanteixi un alt nivell de recollida selectiva i un mínim rebuig. 

3. Treballar perquè s'adopti un Pla Comarcal de gestió de residus cap a Residu Zero  
que  es  basi  en  la  transparència,  les  recollides  selectives  eficients,  el 
compostatge  descentralitzat  i  les  mesures  que  garanteixin  la  invalidació  de  la 
remodelació de la incineradora. 

4. Acordar un calendari del procés de transició de tancament de la incineradora 
actual. 

5. Que la resta dels 20.727.546€ que es reclamen a l'Arc, es destinin a realitzar les  
actuacions  necessàries  per  redactar  i  desenvolupar  el  Pla  Comarcal  cap  a Residu 
Zero, amb incorporació dels recursos destinats a les infraestructures de 
compostatge  agrícola  i/o  descentralitzats,  planta  de  triatge  i  altres  elements 
necessaris. 

6. Que aquest acords es comuniquin a l'ARC i a tots els ajuntaments afectats. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la catorzena moció, 
també de la CUP - Crida per Girona. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà el senyor Salellas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Aquesta és una moció que presentem el grup de la CUP - Crida per Girona 
coherentment amb allò que nosaltres hem defensat en els últims anys en aquest 
consistori, però també entenem que és una moció que va d’acord amb la línia de 
treball política que, des d’Europa i que des dels països que fa més temps que treballen 
per prevenir tot el tema dels residus, s’està desenvolupant en els últims temps. 
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Nosaltres sabem que ara mateix l’Ajuntament està treballant, perquè així s’ha aprovat, 
en un projecte d’un cost d’uns 27 milions d’euros per transformar la incineradora i 
convertir-la en una nova..., o en una transformació d’una eina que nosaltres creiem 
que és ineficient de cara al futur que ha de venir. Ineficient especialment si anem cap a 
un model que sempre hem entès que, si més no, retòricament, aquest equip de govern 
ha defensat de forma reiterada en aquest Ple, que és el de potenciar la prevenció de 
generació de residus i potenciar també el reciclatge i les formes de recollida selectiva i 
la recollida selectiva neta. 

Avui en dia estem, a Girona, malgrat s’han fet avenços, i això ho hem dit més d’una 
vegada, estem encara lluny, tant a Girona, com a Salt, com a Sarrià, d’allò que ve 
marcat per la Unió Europea i per les previsions del programa de gestió de residus 
municipals pel que fa a la recollida selectiva. No som a les xifres que haurien d’estar si 
més no previstes per a l’any 2020, no anem al ritme que hauríem d’anar i, en canvi, sí 
que apostem amb línies, diguéssim, comparables per una inversió de milions d’euros, 
no per aquesta línia, sinó per la incineració. 

Avui, segons les dades que hem pogut consultar, estem parlant de 31.208 tones a 
l’any que generem i es diu, o així ho hem llegit, que anem a una previsió de portar 
40.000 tones de residus a la incineradora. És a dir, en lloc de reduir, anem a fer-ho 
encara més, en lloc de decréixer, anem a créixer i a nosaltres això ens sembla que no 
és el model cap a on hauríem d’anar, no és el model pel qual hauríem d’estar 
apostant, sempre i avui encara hi ha hagut un acte en què es parla de Girona com un 
espai decididament europeu, i un espai de futur i de lideratge en el que són les 
polítiques europees, aquesta n’és una, però la proposta que tenim a sobre la taula no 
va precisament en la mateixa direcció. 

Hem vist també que el director de l’Agència de Residus ha dit que la planta 
incineradora ja no era només per Girona, Salt i Sarrià, sinó que la proposta era que fos 
per a tota la comarca. És a dir, ja no només aquest model ens el quedem pel que és 
aquesta àrea urbana, sinó que volem que la resta de municipis també passin cap al 
model d’incineració i així es bloquegi models alternatius que s’estan treballant i, en 
aquest sentit, nosaltres, com us podeu imaginar, se’ns ha traslladat des del municipi 
de Celrà, per exemple, la preocupació que això està generant, aquesta política 
d’incentiu perquè la gent aposti per la incineració i no per polítiques alternatives de 
prevenció i de reciclatge i de recollida selectiva. 

Nosaltres creiem que l’aposta pel reciclatge i la recollida selectiva és l’aposta que hem 
de fer, és on hem de posar els diners realment com a municipi i com a país, entenem 
que és la prioritat número u absoluta en el moment de canvi climàtic que estem vivint, 
també per la salut dels nostres veïns i veïnes. Aquests dies, pel que fa al canvi 
climàtic, ja ho podeu veure, l’incendi de Canadà, per exemple, però és que cada 
setmana ens trobem amb episodis que es relacionen més indirectament o més 
directament amb els efectes d’aquest canvi climàtic, i entenem que ha de ser una 
prioritat número u i no s’hi valen mitges tintes. Amb molts problemes hem començat a 
posar realment fil a l’agulla a les solucions quan hem deixat la retòrica d’una banda i 
les polítiques, per una altra, i hem fet anar la retòrica i la política pel mateix camí. I 
aquest és el sentit de la nostra proposta. 

Només per acabar també recordar que hi han diversos estudis que mostren com la 
línia de reciclatge i de recollida selectiva aporten molts més llocs de treball també que 
l’aposta per la incineració i també, i no és gens, diguéssim, menyspreable, que des de 
l’any 2013 aquest Ajuntament, amb els vots de l’equip de govern, forma part de 
l’Estratègia Catalana del Residu Zero. Una estratègia catalana que precisament 
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defensa el que avui defensem en aquesta moció i que, per tant, entenem que l’equip 
de govern, que en el seu moment va dir que ens havíem d’adherir a aquesta 
estratègia, avui també hauria d’estar donant suport a la moció. 

Una moció –i acabo– que el que demana o pel que aposta és per una gestió 
preventiva, per les plantes de compostatge, per les de triatge i per apostar sí, 
evidentment, ho diem, per aturar aquest model que veiem ineficient, que és el de la 
incineració, un model que creiem que té o ha de tenir data de caducitat el més aviat 
possible i per això proposem redactar un procés i un calendari de tancament de la 
planta, que no diguem que hagi de ser immediat, però sí que l’hem de començar a 
posar sobre paper perquè ja sabem com van aquestes coses, que les posem sobre 
paper i llavors costa un temps posar-les en pràctica. I sobretot Girona ha de liderar un 
debat comarcal i elaborar un pla comarcal amb el suport de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que no sigui..., o que sigui, perdoneu, dit en positiu, que sigui clarament a 
favor del reciclatge, de la recollida selectiva i per així seguir els patrons que ens vénen 
marcats per Europa, però sobretot per ser pioners en la lluita contra el canvi climàtic i 
contra la generació de residus, que ens està desbordant a tots nivells. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no 
donarem suport a aquesta moció. Les obres d’adequació i millora de l’eficiència 
energètica de la planta de la incineradora de Girona creiem que són necessàries. És 
més, també creiem que nosaltres des d’aquí no tenim per què ni tan sols plantejar-nos 
dir a l’Ajuntament de Salt i al de Sarrià de Ter què és el que han de fer o què és el que 
no han de fer, que és la primera frase de les que vostès demanen. No em sorprèn que 
digui que sigui l’Ajuntament de Celrà el que li ha mostrat preocupació, tenint en compte 
que l’alcalde és de la seva mateixa formació política i, per tant, ja ens ha deixat molt 
clar la senyora Pèlach abans que són molt ideològics en tot i en tot moment. 

I, per tant, jo no entraré a valorar tot el que ha explicat i tots els números que han 
posat, que fins i tot li he de dir que algunes no són del tot reals ni verdaderes, si es 
comproven una a una, hi ha alguna dada que vostè la deu haver tret d’algun lloc..., si 
busques altres llocs, perquè és molt ampli el que un pot adquirir informació, doncs no 
concorden; fins i tot en algun moment vostès en la seva moció parlen de tones i euros 
alhora i no sabem ben bé a què es refereixen. I, per tant, en aquest sentit, com dic, no 
entraré en el contingut del que vostè ha explicat. Sí que efectivament el nostre model i 
els seu són molt diferents. 

Però sí que em vull referir, abans d’acabar la meva intervenció, a una cosa que vostè 
ha dit. Diu: «Deixem-nos de retòrica i de política i fem que la retòrica..., perquè només 
s’avança quan retòrica i política van juntes.» Hi estic d’acord, i sap què vol dir això? 
Renunciar al caràcter ideològic d’una força política, i vol dir posar per davant els 
interessos de tothom. Retòrica i política junta vol dir «deixo de banda la meva ideologia 
per intentar treballar per tothom». Vostè ara ho demanava quan la seva companya fa 
un moment ha dit que vostès això sota cap concepte ho faran mai, perquè són de 
marcat caràcter ideològic, únicament i exclusivament. Per tant, es posin d’acord vostès 
dos. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 



 

  72

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. En primer lloc, el meu grup 
municipal vol felicitar el Grup Municipal de la CUP per una moció tan ben treballada i 
argumentada, tot i que en alguns punts no coincidim. Des de Ciutadans entenem que 
efectivament la incineració de recursos no és el sistema més eficient i que s’ha de 
tendir a un percentatge molt superior de reciclatge. La incineració de residus és, en la 
seva majoria, una pèrdua d’energia i una contaminació del medi ambient per la 
generació de les micropartícules que poden arribar a l’aire. L’increment de residus 
generats és una tendència de la qual difícilment ens podem escapar, però no és 
menys cert que alhora que incrementem la quantitat de residus també s’amplia el 
percentatge de reciclatge. 

Té sentit una ampliació d’una planta que no està ni tan sols al 50 per cent de la seva 
capacitat? No. Té sentit haver d’incorporar material reciclable per mantenir la 
combustió necessària i més encara després de la possible ampliació? No. Els diners 
de l’Agència Catalana de Residus poden tenir altres finalitats que ens portin a una més 
gran capacitat d’influència? Sí. Segurament, tant en la millora de plantes de reciclatge 
com a plans formatius als nostres col·legis o barris que conscienciïn la població de la 
importància del reciclatge i de l’estalvi i llocs de treball que el reciclatge pot generar. El 
que sí que deixa veure la moció sense explicitar-ho és un canvi del sistema de 
recollida i volem destacar que el vot a favor no suposa l’acceptació d’un canvi de 
recollida porta a porta sense un estudi al detall de zones, barris i èpoques. El canvi de 
recollida és fàcil, però no ens hem de quedar amb això, hem de crear la consciència 
de la importància del reciclatge; sense aquesta conscienciació, creiem que de re 
serveixen les polítiques, que no arriben a la gent i la nostra tasca haurà estat erma ( . . 
. ). 

El Grup Municipal de Ciutadans entén que les necessitats, les fases i la realitat, 
entenem que la recollida zero és un bon horitzó a contemplar però inestable avui en 
dia. Que la incineradora potser no ha de ser ampliada, tenint en compte les 
argumentacions que ens apunten, doncs no, potser no, però demanant el tancament 
de l’actual incineradora ens sembla que passem d’una novel·la bucòlica a una obra de 
ciència-ficció. Els polítics hem de saber on som i que no estem aquí per parlar 
d’impossibles, sinó per millorar fins allà on puguem. No es tracta de fer volar coloms, 
sinó de política real, senyor Salellas. 

Per tot el que he exposat i veient que alguna de les línies són complementàries, però 
altres creiem que no són objectives, nosaltres els demanem la votació d’aquesta moció 
per separat. En cas que vostès no acceptin aquesta votació per separat, nosaltres no 
els votarem a favor la moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Martí 
Terés... 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre 
grup està pràcticament d’acord amb tot el que planteja aquesta moció. Nosaltres 
creiem que el model d’incineració no és un model que ens hagi de fer sentir orgullosos, 
és un últim recurs que s’ha dotat aquesta societat per treure’s de sobre allò que fa 
nosa i, per tant, doncs cremar-ho es va considerar, en un moment determinat, que era 
una manera d’evitar la creació de més abocadors, perquè el model fins a aquell 
moment era enterrar-ho, era amagar el cap sota l’ala i, en un moment donat, es va 
creure oportú que una alternativa era cremar-ho. 
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Com dic, no és el nostre model i, per tant, ens sembla que cal tendir cap a un model 
alternatiu que sigui el de residu zero, evidentment, però aquesta és una tasca 
extremament complicada, extremament complicada perquè segurament depassa el 
que és l’àmbit municipal. Tots ho sabem, tots vivim en domicilis on es fan compres i el 
nivell d’embolcalls, per exemple, però tantes altres coses que s’arriben a generar 
diàriament et fa molt complicat intentar arribar a un model alternatiu, que tu mateix ja 
intentis no generar aquests residus. És a dir, generes residus pràcticament d’una 
forma creixent i vas veient que, malgrat fer esforços per intentar consumir d’una forma 
diferent, doncs el mercat t’ho complica molt. Per què dic això? Perquè segurament 
l’ideal seria que hi hagués una llei catalana que obligués els fabricants a utilitzar 
menys embolcalls, per posar un exemple, perquè evidentment la generació de residus 
ateny molts altres camps. Totalment d’acord que hem de tendir cap a aquest objectiu i 
que per fer-ho s’hi han de posar mitjans, perquè dient-ho no n’hi ha prou i d’això en 
som plenament conscients. 

Per tant, estem totalment d’acord en aquells punts de la moció que tenen a veure amb 
tendir cap a aquest model de residu zero, però alhora també és veritat i a nosaltres, 
per exemple, al nostre grup ens preocupava l’estat de la planta d’incineració, i vam 
anar a fer una visita. Els tècnics, els enginyers que estan al capdavant d’aquella 
infraestructura el que et diuen és que malgrat que evidentment la normativa s’ha anat 
endurint molt i, per tant, han hagut d’anar fent actualitzacions per tal d’aquella 
problemàtica que va haver-hi anteriorment de l’emissió de dioxines, però altres 
emissions de partícules nocives, doncs, estan evidentment amb uns valors molt més 
estrictes dels que hi havia en el moment que es va crear aquella planta, doncs fan falta 
una sèrie d’actualitzacions. 

Nosaltres som conscients que, en aquest cas, per exemple, a diferència d’altres temes 
que es poden fer amb una certa agilitat, en aquest cas, la realitat ens indica que 
aquest canvi de model no es pot fer d’avui per demà. I, per tant i, tenint en compte 
aquells arguments que el seu grup utilitza en la moció, són els que ens preocupen 
també. I, per tant, veiem necessari que es faci una certa actualització, com a mínim la 
que garanteixi la màxima seguretat de la planta i del seu funcionament. És a dir, no 
estem d’acord que aquella planta..., evidentment, jo desconeixia les declaracions de 
l’Agència Catalana de Residus en el sentit que es volia donar cobertura a més 
municipis. Per tant, evidentment totalment d’acord que no s’ha d’extrapolar aquest 
model a altres municipis. També és veritat que aquests municipis no estan fent una 
política de residu zero, algun potser ho està intentant, però la majoria no i, per tant, el 
seu model encara és el d’enterrar en abocadors les deixalles. Per tant, no estem 
d’acord en aquelles ampliacions, en aquelles millores de la planta que suposin 
estendre el model, sí que estem d’acord en aquelles que permeten adequar la planta 
al funcionament que requereix la llei i, per tant, doncs millora d’emissió de partícules... 
O, per exemple, un tema que ens semblava molt important, que com a mínim el 
funcionament de la planta pogués ser considerat, doncs, com una planta de producció 
energètica i que, per tant, la producció que es genera des d’allà pugui revertir, no? 
Perquè ens deien que faltaven algunes adequacions perquè aquella planta pogués ser 
considerada de valorització energètica. 

Per tant, quin és el nostre posicionament? Doncs, poder fer una votació per punts si 
s’avinguessin a aquests termes, en què el nostre grup s’abstindria en els punts que 
tenen a veure amb les inversions, per tant, en el punt 1 i en el punt 5, i a la resta, 
perquè compartim la filosofia de fons i hi estem totalment d’acord, hi votaríem a favor. 

Sí, ja està gràcies. Perdona. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. El senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas, 
l’equip de govern està en desacord amb la seva moció, però no perquè estiguem en 
contra dels objectius i valors que diuen defensar; coincidim plenament en la voluntat 
de prioritzar i potenciar la recollida selectiva i el reaprofitament dels materials. Però no 
veiem que per potenciar això calgui aturar les reformes de la incineradora. És més, 
aturar ara la reforma de la incineradora tindria un cost ambiental i econòmic molt 
elevat.  

És veritat que cal millorar encara els objectius de recollida selectiva per assolir els 
objectius que planteja la Unió Europea per al 2020. Tots els pobles i ciutats de 
Catalunya ho hem de fer. Girona ha anat fent i farà els deures. 

No estem però d’acord amb la seva afirmació que la incineració va en contra de la 
prevenció i el reciclatge; només cal mirar a l’Europa que vostè exposa de mirall en la 
seva moció, encara ara els països que més incineren són els que més reciclen. La 
incineració substitueix l’abocador, no la recollida selectiva. El principi que defensem i 
que es basa en l’esmentada jerarquia de la gestió dels residus és: reutilitza tant com 
puguis, recicla tot el que sigui possible, valoritza energèticament el que quedi i com a 
últim recurs dipositeu en un abocador. 

Cal tenir present que recollir selectivament no és reciclar. Perquè es pugui considerar 
reciclatge cal que totes les fraccions recollides selectivament es transformin en 
materials o primeres matèries i puguin ser reintroduïdes en els circuits comercials 
industrials. 

La recollida selectiva, ni que sigui porta a porta, no assegura que realment es realitzi el 
reaprofitament de recursos si no hi ha les infraestructures i equipaments necessaris. 

Tinguin present que no tenim una obsessió per incinerar: la incineradora no la gestiona 
una empresa que busqui lucre cremant com més residus millor; res més lluny de la 
realitat. Per l’Ajuntament de Girona no suposaria cap inconvenient haver de deixar de 
portar residus a la incineradora perquè podem reaprofitar tots els materials dels 
residus municipals. Estaríem molt contents de no haver d’incinerar, tant de bo 
poguéssim tancar la incineradora. 

El que no farem serà prescindir de la incineradora per portar més residus a l’abocador. 
En aquests moments la reforma de la incineradora no és una decisió que prenem entre 
diverses opcions; en aquests moments és una necessitat. No només perquè seria 
encarir els costos als ciutadans de Girona per l’increment del cànon d’abocament, sinó 
perquè no tenim abocador que accepti els residus de rebuig actuals de Girona. 

La seva moció conté dades poc contrastades i errors. A tall d’exemple, el total de 
rebuig que s’indica en el paràgraf 4, i que vostè hi ha fet referència en el seu escrit, 
31.208 tones no és correcte, doncs, les 1.593 tones que s’envien a l’abocador estan 
comptades a les 29.615 que entren a la incineradora. 

No és cert tampoc que el projecte d’adequació serveixi per quedar igual que està ara. 
És cert que la capacitat nominal inicial de la planta eren 40.000 tones/any, que per 
efectes de la instal·lació del sistema de recuperació energètica no convencional, una 
única caldera externa als dos forns, i per l’augment del poder calorífic dels residus han 
disminuït els valors actuals al voltant de les 8.000 a 30.000 tones/any. 

La dimensió de la planta incineradora no està sobredimensionada, tal com vostès els 
preocupa. Actualment, després de les reformes, només podrà donar servei als tres 
municipis. Conforme es redueixi el rebuig generat en aquests, es preveu incorporar 
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altres municipis i reduir encara més el total de rebuig que vagi a abocador. Hi ha llista 
d’espera. Hi insisteixo, per reduir encara més el total de rebuig que vagi a abocador. 

Per què cal fer reformes? Una de les exigències actuals de la normativa europea és 
l’eficiència energètica de les plantes. S’ha convingut fixar un coeficient R1 que mesura 
aquesta eficiència a cada instal·lació, fixant un valor fronterer d’R1 igual a 0,60. Les 
instal·lacions amb R1 superior a 0,6 es consideren instal·lacions eficients i es 
qualifiquen com a plantes de valorització energètica i s’inclouen en la jerarquia de 
gestió de residus dins el nivell de la recuperació, material, energètic, etcètera. Les 
plantes amb un R1 inferior a 0,6 no compleixen amb l’eficàcia exigida i seran 
assimilades als abocadors; últim graó de la jerarquia. Això comporta que, en aquest 
cas, el cànon de l’ARC sobre la disposició incineració de residus passi a ser el de la 
disposició en abocador, que actualment és de 18 euros/tona dipositada, en lloc dels 9 
euros/tona a la incineradora. 

La previsió, que és a curt termini, el cànon d’abocador…, o sigui, la previsió a curt 
termini, que el cànon d’abocador pugui arribar als 40 euros tona. La incineradora de 
Girona està actualment en aquest grup que no compleix i que pot comportar que ens 
apliquin el cànon d’abocament, que ens encareixin el cost del tractament i que, per 
tant, haguem d’apujar la taxa als ciutadans. 

L’objecte principal del projecte d’adequació i millora de l’eficiència energètica és, 
precisament, optimitzar i actualitzar les instal·lacions per tal de poder obtenir un valor 
R1 superior a 0,6 i que, per tant, compleixi com a valoració energètica. 

Per arribar aquí cal, en primer lloc, optimitzar les graelles i el sistema de control de la 
combustió i substituir el sistema de recuperació energètic actual per un de 
convencional. S’aprofita el projecte per actualitzar algunes de les instal·lacions de la 
planta que fa més de trenta anys que estan en servei: pont, grua, filtres electrostàtics, 
etcètera, i aplicar tecnologies més noves. 

A vostès els preocupa la salut dels ciutadans; a nosaltres també. L’espectre de les 
emissions a l’atmosfera i els contaminants: gasos àcids, dioxines, forans, metalls 
pesants, etcètera, està controlat.  

Les normatives i la tecnologia existent garanteixen unes emissions que no representen 
cap tipus d’impacte ni al medi ni a la salut de les persones. Així s’ha demostrat en 
multitud d’estudis realitzats a les zones d’influència de moltes incineradores de 
Catalunya, Espanya i Europa. Les dades i les analítiques són públiques. 

Volen un debat comarcal de canvi de model de gestió de residus? A l’Agenda 21 local 
de Girona es va debatre en el seu moment a nivell local i a la ciutadania, qui hi va 
participar va decidir prioritzar tancar els abocadors abans que la incineradora. 

Actualment hi ha un model que s’ha debatut i ha tingut participació ciutadana, el que 
es recull en el Precat20. Nosaltres per responsabilitat amb la ciutadania de Girona 
impulsarem les inversions que cal fer d’acord amb aquest model per poder gestionar 
els residus de la forma més correcta possible. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyor 
Berloso. 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, gràcies. Per tornar a debatre, podem tornar a 
discutir-ho i si ho acorden entre tots, ciutadans i [realitat #, 02.55.05], podrem demanar 
canviar el model de gestió, podem demanar canviar el Precat20 i el pla d’inversions. 
Vostès però no ens demanen només de fer el debat; ens demanen que aturem unes 
inversions que són necessàries per tractar els residus, que posen en risc la capacitat 
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de tractar els residus de la ciutat de Girona i que en el millor dels casos proporcionen 
que en els propers anys hàgim d’incrementar notablement la taxa d’escombraries de la 
ciutat. 

De fet, volen que apliquem un model diferent de l’aprovat en el Precat20. Vostès volen 
el seu model sense haver convençut la ciutadania ni als processos participatius ni a les 
eleccions. Girona és la ciutat de Catalunya de menys de 50.000 habitants que genera 
menys residus per habitant, i l’Agència Catalana de Residus ens va donar un premi per 
aquest motiu. 

És per això que votarem no a la seva proposta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Salellas…, i també li 
agrairia que aclarís si permetrà que hi hagi la votació separada com alguns membres 
del consistori li han demanat. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Malgrat que el secretari no n’és gaire 
fan (rialles), al nostre grup municipal no veiem cap problema votar per separat aquesta 
moció, tal com ens han demanat el Grup de Ciutadans i el Grup d’Esquerra. En tot cas, 
com que al final ja cadascú mostrarà què li sembla bé i què no amb el vot, doncs, ja 
cadascú també en podrà treure les conclusions pertinents. 

Primer deixi’m…, perquè abans ha sigut la senyora Míriam, ara ha sigut la Concepció 
que ens acusen de ser els únics… (veus de fons). També senyora Concepció, perdoni, 
vostè. (Rialles.) No, que ens acusaven com si fóssim els únics que fem ideologia en la 
política, com si fóssim els únics. No sé vostès no sé amb quina mena de programa 
electoral es presenten a les eleccions, no sé si vostès es pensen que fan feina tècnica 
quan privatitzen la sanitat o quan prohibeixen l’accés a persones refugiades o quan 
decideixen privatitzar les escoles i l’educació o quan, de fet, procuren que no hi hagi la 
immersió lingüística a les escoles catalanes. Això són mesures tècniques o són 
mesures ideològiques? Vostès també estan fent ideologia i és totalment lògic: la 
política i la ideologia van totalment lligades. I això és de primer d’escola, senyora Sa…, 
senyora Pujola. Perdoni, senyora Pujola. (Veus de fons.) No, no li falto al respecte… 
(veus de fons). 

Dit això, torno al debat de la incineradora, que segurament serà més productiu. Estic 
molt d’acord amb el senyor Terés quan explicava que realment és un tema que va molt 
més enllà, el tema de la generació de residus, de la política municipal. Això és 
totalment cert. I que hauríem d’anar, doncs, al Parlament i als altres espais de 
sobirania a debatre-ho, i així segurament ho farem. Però nosaltres som del parer que 
el municipalisme és important en aquest país i que el municipalisme marca guies, 
marca i debat propostes que acaben ascendint de baix cap a dalt i que acaben 
significant també canvis a més altes esferes. I per això portem el debat. I portem el 
debat sobre una planta que afecta el municipi de Girona, també el de Salt, també el de 
Sarrià, però nosaltres som aquells que hi aportem més residus. I per això portem 
aquest debat aquí. 

Jo no em vull allargar, però el que sí que voldria dir és que no comparteixo aquesta 
idea que tots o gairebé tots els grups –l’única que no ho ha fet ha sigut la senyora 
Veray, que des de bon principi ha dit: «No comparteixo el sentit de la moció ni el model 
que tenen vostès»–, la resta tots han vingut a dir: «No, si compartim l’esperit, 
compartim el model, compartim els objectius, però sap què?, continuem amb les 
pràctiques» –Esquerra no ben bé, eh?, vull dir que Esquerra ha sigut més matisable, 
ho dic especialment per l’equip de govern i pel que ha dit el senyor Berloso– «però ja 
ho fem tot bé. Per aconseguir aquests objectius ja ho fem tot bé. I, de fet, tot el que 
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proposen vostès aniria en el sentit contrari dels objectius que vostès diuen.» Ha arribat 
a dir això el senyor Berloso. I el senyor Berloso diu: «No, ja hem fet el debat, no cal 
més debat; no, el model actual ja ens serveix per aconseguir els objectius.» Si fos per 
vostè no canviaríem res, senyor Berloso. Però resulta que ni estem en els objectius 
marcats, resulta que els municipis del voltant que estan treballant per reduir la 
generació de residus es troben amb un conflicte amb la política que està fent l’actual 
equip de govern. I ens trobem amb un model que si preservem, si el mantenim, si la 
idea és anar mantenint la incineradora ad perpetuum, què, senyor Berloso?  

Perquè vostè ha defensat el model i tampoc ha plantejat una alternativa de dir no… Ha 
dit: «Estem d’acord que s’ha d’anar al reciclatge, que s’ha d’anar a la recollida 
selectiva.» Si tant fos així, si aquest és el model que, per dir alguna cosa, vostè el 
2035 aspira que hi hagi a la ciutat, de taxes de 60, 70 per cent de recollida selectiva, 
per exemple, què en farem de la incineradora després? I també a nivell comarcal, si 
aconseguim això, què farem amb una incineradora que està prevista per a més de 
30.000 tones anuals si estarem en un sentit totalment diferent ja a la ciutat? O això és 
el que entenc que vostè defensa. A on ens vol portar, senyor Berloso, l’any 2035, 
vostè? A quin model ens vol portar? Ens ho pot explicar, si us plau, a incineradora o 
model de reciclatge que faci que ja no sigui necessari aquest tipus de planta? Aquí és 
on hi ha el debat. I vostès, per una banda, a nivell retòric defensen que el que volen és 
el reciclatge i la recollida selectiva, però, per l’altra, en les polítiques mantenen el 
mateix model amb què hem arribat fins al dia d’avui. 

I aquí segurament és on hi haurà la discrepància en la votació. 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sap què passa? Que com han dit 
que sí al tema dels vots separats dels diferents punts, ara estem aquí intentant 
mantenir un debat que no ens estem aclarint entre nosaltres mateixos i quasi que… 
(remor de veus.) Sí, senyora Veray, però és per al·lusions o…? 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): (La senyora Veray comença la intervenció sense 
fer ús del micròfon. Rialles.) Senyor Salil…, Salellas. (Rialles.) 

No, només una cosa: jo amb relació al tema ideològic puc compartir amb vostè que és 
ideologia. Ha sigut vostè que ha dit que les coses funcionen quan retòrica i política van 
juntes; bé, però és que retòrica i política, moltes vegades a la política municipal s’ha de 
deixar una mica a part la ideologia i centrar-nos en els objectius de ciutat. Això era el 
que jo li volia dir. 

Efectivament, jo puc compartir amb vostè que les mocions, sobretot en aquest cas que 
és el que presenta l’oposició, normalment són de gran o marcat caràcter ideològic. 

No, jo només una cosa: vostè accepta votar els punts per separat i és lliure de fer-ho; 
jo mantindré el veu vot a tots els punts perquè jo considero que un punt i l’altre van 
relacionats. I, per tant, tampoc acabo d’entendre què li votaran que sí i què li votaran 
que no, si un va un després de l’altre, tot va allà mateix, que és que vostès volen 
tancar la incineradora de Campdorà. Per tant, jo sí que… Sí, ha dit que 
progressivament, ja ho ha dit que no demà, però el seu objectiu és tancar la 
incineradora. Per tant, jo mantindré el vot coherent que ja li he intentat traslladar, 
malgrat es voti per punts. 

Gràcies.     

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, nosaltres el que se’ns 
planteja com un dubte important…, però si ja el secretari no veu massa clar això d’anar 
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dividint, si a sobre hi canviem una paraula és quan… Però vostès mateixos, eh? Quan 
en el punt 2 i en el 3 van parlant d’«invalidar» i «invalidar» és el que no acabem de 
veure clar. És a dir, nosaltres si paréssim a mig camí de, per exemple, el punt 2, «que 
s’engegui un ampli procés de debat comarcal de canvi de model de gestió de residus 
que garanteixi…» Sap?, fins arribar a això «que invalidi», això ja és el que diem… 

Igual que al 3, exactament el mateix, no?, quan tornem…, amb la invalidació no ens 
sentim segurs. Jo crec que ens entenem què volem dir. No sé si això podrien 
subscriure-ho i així nosaltres també, doncs, hi hauria aquests punts de com ja no és 
tan taxatiu, ja no és tan… En el debat, a estudiar, treballar un pla comarcal, en tot això 
estem d’acord. Ara estic jo perdent temps perquè vostès facin les seves reflexions. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Si li sembla… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per exemple, dir «minimitzar» o 
no ho sé…, com ho vegin. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Una proposta que se m’acut, 
diguéssim, és si volen en el punt 2 l’acabem a «rebuig», on diu «rebuig» s’acaba. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): I el 3 no el toquem. (Remor ve veus.) 
El votem per separat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs, votem per 
separat… A veure, senyor secretari, votaríem per separat i a més en el 2 acabaríem 
després de «i un mínim rebuig», i aquí punt i a part. I continuaria amb el punt 3 i el 4 i 
el 5 tal qual. D’acord? 

Sr. secretari: Sí, sí. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs, vinga. Sí, 
senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Bé, el vot al punt 2, com que han tret tot 
el que jo li deia que condicionava la resta de punts, jo aquest li votaré a favor perquè a 
obrir el debat, efectivament, sempre hi estem d’acord i ja ho saben. Perquè ha tret la 
part que era complicat votar una sense l’altra. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, vinga, 
anirem per votar. Per ordre aniré dient els punts, eh?, si els sembla bé. 

El punt 1 de la proposta d’acord. 

El punt 1, vots a favor? 

Vots en contra? 

Perdó.  

Vots a favor? Perdonin. Vots a favor? 

Vots en contra? 

I abstencions? 

El punt 2 de l’acord, que quedaria…, que finalitzaria –disculpin– «i un mínim rebuig». 

Vots a favor? 
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El punt 3, que queda amb el redactat original. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

I abstencions? 

El punt quart de l’ordre del dia, amb el seu redactat original. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

El punt cinquè. 

Vots a favor? Amb el redactat original. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

I en darrer lloc, el punt sisè, amb el redactat original. 

Vots a favor? 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): De fet, és «acord», eh? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perdó? (Veus de fons.) Ah, sí, bé, 
no exactament amb el redactat original, s’ha de treure una essa. Perfecte. 

Unanimitat. 

Gràcies, senyor Salellas, per l’apunt. 

No sé si el secretari es veu capaç de fer el resum de les votacions… (Rialles.) No, 
perquè després les persones que ens segueixen no saben quin ha sigut el resultat. 
Disculpi. 

Sr. secretari: Doncs, el primer punt es desestima, amb els vots en contra de 
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular, l’abstenció del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana i el vot a favor del Grup Municipal Ciutadans i CUP - 
Crida per Girona. 

Sr. secretari: El segon s’aprova per unanimitat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, amb el «rebuig». 

Sr. secretari: Amb l’esmena, per unanimitat. 

Sr. secretari: El punt tercer es desestima, amb els vots en contra del Grup Municipal 
Convergència i Unió, Partit Socialista i Partit Popular, els vots a favor del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida per Girona i l’abstenció del 
Grup Municipal Ciutadans. 

Sr. secretari: El punt 4 es desestima, amb els vots en contra del Grup Municipal 
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Ciutadans i Partit Popular i els vots a favor 
de CUP - Crida per Girona i Esquerra Republicana - MES. 

Sr. secretari: El punt cinquè es desestima, amb els vots en contra del Grup Municipal 
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes i Partit Popular, els vots a favor del Grup 
Municipal Ciutadans i CUP - Crida per Girona i l’abstenció del Grup d’Esquerra 
Republicana. 

Sr. secretari: I el sisè s’aprova per unanimitat. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, moltíssimes gràcies, 
senyor secretari. 

 

VOTACIÓ del punt número 1 

Sotmès a votació el punt número 1 de la moció, es desestima per majoria absoluta 
dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

A favor: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

 

VOTACIÓ del punt número 2 

Sotmès a votació el punt número 2 de la moció, s’aprova per  unanimitat dels 
assistents. 

A favor:  

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

VOTACIÓ del punt número 3 

Sotmè a votació el punt número 3 de la moció es desestima per majoria absoluta 
dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

A favor: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Abstenció: 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

 

VOTACIÓ del punt número 4 

Sotmès a votació el punt número 4 de la moció es desestima per majoria absoluta 
dels assistents. 
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Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

A favor: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

VOTACIÓ del punt número 5 

Sotmès a votació el punt número 5 de la moció, es desestima per majoria absoluta 
dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

A favor: 
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

 

VOTACIÓ del punt número 6 

Sotmès a votació el punt número 6 de la moció, s’aprova per  unanimitat dels 
assistents. 

A favor:  

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

15. Moció que presenta el Grup Municipal C's per la implantació d'un sistema 
de seguretat per millorar la seguretat d'infants i adults. 

Des de fa temps existeixen sistemes d'identificació adreçats a millorar la seguretat 
d'infants i adults en cas de desorientació o pèrdua. Aquestes eines han estat  
qualificades de molt  profitoses  pels Cossos i Forces de Seguretat, en aquest  cas  les  
policies  locals  dels  diversos municipis on s'han implantat i, en especial per part dels 
Mossos d'Esquadra. 

Els diferents sistemes poden tenir diferents nivells de complexitat i innovació, des de  
la  polsera  antirobatori  amb  les  dades  identificatives de la persona i  de  les persones  
de  contacte, a polseres que permeten accedir a les dades  de  la persona  amb  un  
codi  bidi o per altres sistemes digitals, fins arribar a polseres que, mitjançant la   
geolocalització, ubiquen per sistema GPS a la persona accidentada/perduda. Quan  
parlem  de  sistemes  de  geolocalització  el temps de recuperació de les persones 
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perdudes està comprès entre els 5 i els 8 minuts, dada  que  suposa  un gran  actiu  i  
valor d'aquest  sistema.  L'últim  exemple, el trobem a un cas real a la ciutat  de  Sitges,  
on  un  nen  es  va  perdre  en  una excursió amb el seu col·legi i es va trobar en un 
termini de 5 minuts. 

Aquests sistemes s'utilitzen en diversos tipus de col·lectius. El més comú és per les 
escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de 
persones. Pel que fa a les escoles, quan s'organitzen sortides o excursions amb els   
alumnes, cadascun d'aquests porta la polsera amb el seu respectiu identificador o codi 
per tal d'ésser identificat en cas que es perdi del grup. D'altra banda, a nivell municipal 
quan a l'estiu es realitzen estades, colònies o casals per part de l'Ajuntament o 
entitats, també s'utilitzen aquests sistemes per tal de tenir identificats als nens. 

Un altre cas que cada cop és més sovint, és el d'identificar persones grans que 
pateixin la malaltia  d'Alzheimer.  En aquest supòsit, la persona  també  porta  la polsera 
i en el cas que abandoni l'edifici o marxi de manera inconscient, pot ser identificat 
d'una forma ràpida. És utilitzat en residències de gent gran o centres hospitalaris i 
psíquics. 

Actualment els diferents sistemes, estan funcionant en diferents municipis com a 
sistema de seguretat públic. Aquest és el cas, per exemple, de l'Ajuntament de 
Cornellà, on s'ha implantat aquest sistema per a totes les escoles públiques. 
Tanmateix, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de Montornès així com a 
escoles de Barcelona, Baix Llobregat o Centres d'Educació Especial com Special 
Olympics. També en diferents empreses del lleure Educatiu, com Fundesplai o la 
Fundació Pere Tarrés. 

Cada sistema té un cost associat, des del preu més simbòlic dels sistemes de 
identificació  analògica,  fins  al  més  elevat,  el  de  posicionament  GPS.  Existeixen, 
inclús opcions de un preu de compra i un preu addicional per cada activitat que es 
porti a terme. 

És per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per mitjà 
d'aquests sistemes, seria quelcom positiu l'estudi i la posterior implantació d'una 
manera progressiva d'algun d'aquests sistemes de seguretat per als nens de les 
escoles i per qualsevol col·lectiu amb risc de desorientació o pèrdua. 

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple el següent: 

PRIMER: Que l'ajuntament estudiï els diferents sistemes tenint en compte les variables   
de viabilitat, confidencialitat de les dades personals, preu,  cost tecnològic i cost del 
dispositiu 

SEGON: definir conjuntament amb policia local, mossos d'esquadra, protecció civil i 
resta d'agents implicats les necessitats i millors alternatives que permetin la millor 
coordinació dels diferents cossos de seguretat. 

TERCER: estudiar la possibilitat d'implantar aquests sistemes de seguretat de forma 
progressiva per als nens de les escoles de Girona i col·lectius potencialment afectats 
de desorientació o pèrdua. 

QUART: realitzar una prova pilot abans de final d'any a les escoles de la ciutat del 
sistema a implantar, de forma gratuïta, amb la finalitat d'avaluar i valorar el servei. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al següent punt de 
l’ordre, concretament el punt número 15, que presenta el Grup Municipal de Ciutadans. 

Senyor secretari… 
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(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Defensarà aquesta moció la regidora Míriam Pujola. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des de fa temps existeixen 
sistemes d’identificació adreçats a millorar la seguretat d’infants i adults en cas de 
desorientació o pèrdua. Aquestes eines han estat qualificades de molt profitoses pels 
cossos i forces de seguretat, en aquest cas, les policies locals dels diversos municipis, 
doncs, han implantat i en especial per part dels Mossos d’Esquadra. 

Els diferents sistemes poden tenir diferents nivells de complexitat i innovació, des de la 
polsera antirobatori amb les dades identificatives de la persona i de les persones de 
contacte a polseres que permeten accedir a les dades de la persona amb un codi Bidi 
o per altres sistemes digitals, fins a arribar a polseres que mitjançant la geolocalització 
ubiquen per sistema GPS  la persona accidentada o perduda. 

Quan parlem de sistemes de geolocalització, els temps de recuperació de les 
persones perdudes està comprès entre els cinc i els vuit minuts, dada que suposa un 
gran actiu i valor d’aquest sistema. 

L’últim exemple el trobem en un cas real a la ciutat de Sitges, on un nen es va perdre 
en una excursió amb el seu col·legi i es va trobar en un temps de cinc minuts. 

Aquests sistemes s’utilitzen en diversos tipus de col·lectius: el més comú és per a les 
escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de persones. 

Pel que fa a les escoles, quan s’organitzen sortides o excursions amb els alumnes 
cadascun d’aquests porta la polsera amb el seu respectiu identificador o codi per tal de 
ser identificat en cas que es perdi del grup. 

D’altra banda, a nivell municipal quan a l’estiu es realitzen estades, colònies o casals 
per part de l’ajuntament o entitats també s’utilitzen aquests sistemes per tal de tenir 
identificats els nens. 

Un altre cas que cada cop és més sovint és el d’identificar persones grans que 
pateixen la malaltia d’Alzheimer. En aquest supòsit la persona també porta la polsera i 
en el cas que abandoni l’edifici o marxi de manera inconscient pot ser identificat d’una 
forma ràpida. És utilitzat en residències de gent gran o centres hospitalaris i psíquics. 

Actualment, els diferents sistemes estan funcionant en diferents municipis com a 
sistema de seguretat públic. Aquest és el cas, per exemple, de l’Ajuntament de 
Cornellà, on s’ha implantat aquest sistema per a totes les escoles públiques. 
Tanmateix, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de Montornès, així com a 
escoles de Barcelona, Baix Llobregat o centres d’educació especial com Special 
Olympics. També en diferents empreses de lleure educatiu com Fundesplai o la 
Fundació Pere Tarrés.  

Cada sistema té un cost associat, des del preu més simbòlic dels sistemes 
d’identificació analògica fins al més elevat, el de posicionament GPS. Existeixen inclús 
opcions d’un preu de compra i un preu addicional per cada activitat que es porti a 
terme. És per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per mitjà 
d’aquests sistemes seria quelcom positiu l’estudi i la posterior implantació d’una 
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manera progressiva d’alguns d’aquests sistemes de seguretat per als nens de les 
escoles i per a qualsevol col·lectiu amb risc de desorientació o pèrdua. 

I, per tant, per tot això exposat el meu grup municipal proposa al Ple els acords que el 
secretari ha llegit abans. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha alguna 
intervenció? La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquesta moció. Com molt bé explicava la portaveu de Ciutadans, 
doncs, estem parlant de sistemes d’identificació per a la millora de la seguretat dels 
col·lectius vulnerables i en aquest cas dels infants i d’aquelles persones adultes que 
estan afectades per malalties i trastorns de pèrdua de memòria i de desorientació. I, 
per tant, creiem que tot allò que sigui ajudar a millorar la seguretat i, com deia la 
portaveu de Ciutadans, no?, que si una d’elles es perd, el temps de trobar-la i de 
reacció es pugui anar escurçant i, per tant, aquestes persones estiguin més segures, 
jo crec que són sistemes que hem d’anar implantant a la ciutat, que s’ha de fer, 
efectivament, de manera progressiva i de manera coordinada i consensuada amb els 
mateixos col·lectius. 

Em consta que una de les qüestions que vàrem parlar a la Junta de Portaveus, que 
era el tema dels infants, que era fer-ho a través dels consells escolars, doncs, llavors 
quan parli el representant de l’equip de govern sobre aquesta moció explicarà els 
acords a què han arribat, cosa que com vaig dir a la Junta de Portaveus ens sembla 
raonable. Però sí que jo volia, doncs, aprofitar també per insistir que no només basem 
aquest sistema d’identificació per millorar la seguretat dels infants, sinó que també 
fem-ho amb les persones adultes i sobretot aquelles persones malaltes d’Alzheimer. I, 
per tant, de la mateixa manera que podem oferir a les escoles, a través dels consells 
escolars, aquesta possibilitat, posem-nos en contacte amb les associacions de 
familiars de malalts d’Alzheimer, doncs, per fer-los també aquest mateix oferiment i 
aquest mateix sistema d’identificació, per no tancar-ho tot només en els infants, sinó 
obrir-ho a aquest ventall de què la mateixa moció parla, no? De la mateixa manera que 
en el punt quart, quan es parla de realitzar una prova pilot, doncs, també parlem-ne i 
plantegem-ho a les associacions de familiars de malalts d’Alzheimer si voldrien també 
participar en aquestes proves, per tal de poder-ho fer amb els dos col·lectius 
vulnerables o més vulnerables. 

En aquest sentit, i sobre el que estem parlant…, perquè jo desconec si el 
funcionament és el mateix en cas d’infants i en cas d’adults, però crec que no estaria 
de més que ja que aquesta moció sembla que tirarà endavant, doncs, que tinguem en 
compte tots els col·lectius dels quals la moció parlava. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
La senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, aquesta moció, diguéssim, és 
una modificació d’una que en el seu moment ja es va fer arribar. Hi ha hagut canvis de 
forma, no?, que estan bé els canvis de forma que ha introduït, però també hi ha una 
qüestió que és el posicionament de fons, i aquest nosaltres, doncs, no l’hem canviat, 
no? I llavors, ja li vam anunciar que hi votaríem en contra i avui hi tornarem a votar en 
contra, perquè entenem que el fons és el mateix. 
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I, precisament, doncs sí, és un debat també ideològic, entenem, que té a veure també 
amb conceptes com la llibertat, com el control. I té a veure també amb una visió de 
ciutat que en aquest cas, per exemple, no és compartida només pels membres de la 
CUP –que llavors vostè diu que ho barrem només pels nostres–, doncs no, hi ha altra 
gent que pensa que com nosaltres també. I en aquest cas, doncs, que té una visió dels 
drets de la infància i una visió del model de ciutat similar al nostre. 

I li vull, doncs, fer esment concretament del senyor pedagog Francesco Tonucci, i 
llavors, precisament, serà amb les seves paraules que avui, doncs, li explicaré per què 
votem en contra d’aquesta moció. 

Miri, he reservat alguns fragments del senyor Francesco Tonucci. Diu: «A Pesaro, a 
prop de Fano, des del 2001 s’està fent una experiència d’autonomia dels nens d’anar 
sols a l’escola, i cada dia hi ha 2.000 nens que es mouen sols per anar-hi. I en una 
enquesta de fa anys es demanava a la policia municipal de comptar quants accidents 
hi havia hagut amb els nens que anaven sols en comparació amb els que anaven en 
cotxe amb els pares. Doncs, dels primers no va sortir cap accident en vuit anys; això 
demostra que els nens i nenes són capaços de cuidar-se. Nens, nenes, tontos i 
llestos», diu ell, «no van a parar sota un cotxe, no els rapten, no els violen. En el cas 
dels nens que anaven en cotxe amb els pares, hi va haver nou casos d’accidents. El 
més segur per a un nen és anar sol», diu ell. 

«Recordo» –un altre fragment– «en un poble del centre d’Itàlia un nen petit que 
m’explicava que quan era encara més petit anava a casa la seva àvia, l’àvia li va dir 
que hi anés sol i quan el nen li va preguntar qui el cuidaria, l’àvia li va respondre que la 
gent. Aquest és l’autèntic sentit. La majoria de nosaltres, en canvi, pensa que la gent 
és enemiga.» 

Un altre fragment: «Sentim dir molt sovint que els infants d’avui no expliquen res, 
potser és perquè no tenen res a explicar, perquè els adults que els acompanyen i els 
vigilen tothora ja ho saben tot. És molt important, doncs, que l’infant pugui sortir tot sol 
de casa des dels primers anys i que assumeixi el risc i el plaer d’alliberar-se de les 
seguretats domèstiques: ha de poder baixar al carrer, anar a trobar-se amb un amic, 
posar-se d’acord amb ell sobre el joc a què volen jugar i sobre les seves regles, 
descobrir que amb ell la natura i els objectes, i criticar el comportament dels adults, 
també han de poder córrer plegats alguns riscos proporcionals a les seves forces: 
superar obstacles, afrontar i resoldre conflictes. L’infant ha de poder tornar a casa 
cansat, brut, excitat, amb moltes ganes d’explicar allò que els pares no saben. Aquesta 
experiència, sens dubte complexa des de tots els punts de vista, l’haurien de poder 
viure tots els infants a partir dels tres o quatre anys. En canvi, avui en dia només està 
a l’abast, i no sempre dels nens de més de deu anys.» 

I l’últim: «Els cotxes tenen la seva idea de ciutat, una estètica pròpia, i la imposen. És 
una estètica molt diferent de la nostra; és la dels garatges i els aparcaments, 
individuals o col·lectius, subterranis o elevats, de les estacions de servei lluminoses, 
àmplies, idèntiques, dels senyals de circulació, dels cartells publicitaris, senzills i molt 
grans, perquè es puguin veure bé quan se circula de pressa. És l’estètica de l’asfalt, 
menys sorollós que les llambordes, de les tanques de protecció, que proporcionen 
seguretat; és la dels clàxons i les alarmes antirobatori, encara que despertin els infants 
i els facin por; la de les piles de ferralla als cementiris de cotxes, que formen el darrer 
anell macabre al voltant de les nostres meravelloses ciutats, i les seves antiestètiques 
perifèries.  

»Sempre que ha sortit algun conflicte entre la seguretat dels automobilistes i el dret a 
la vida dels arbres d’algunes vies públiques, tot i la seva importància estètica i 
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paisatgística, ningú no ha tingut cap dubte, ningú no ha suggerit solucions alternatives 
com ara desviar la circulació o reduir la velocitat dels vehicles: s’han tallat els arbres.»    

Bé, simplement són uns fragments per explicar-li que nosaltres no volem posar 
braçalets a la mainada; nosaltres el que volem és transformar la societat i transformar 
la ciutat. Volem fer-la a la seva mida i comptant amb ells. 

I sí, segurament em dirà que som uns idealistes; doncs, sí, però precisament Antoine 
de Saint Exupéry deia: «Fes de la teva vida un somni i del teu somni una realitat.» I 
això és el que intentem fer dia rere dia. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Alguna altra… El senyor 
Ricard Calvo… 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, bé, des d’Esquerra Republicana - MES no 
dubtem que darrere de la seva moció hi ha una bona intenció, sens dubte, pensem 
que és el que motiva presentar-la, però malauradament hem d’anunciar que el nostre 
vot serà que no. I a més, voldria demanar a tothom que votés que no.  

I per què vull fer això? Perquè abans quan parlàvem dels marxants de la Devesa estic 
convençut –estic convençut– que els hem preguntat als marxants de la Devesa l’opinió 
amb relació al que hem portat aquí avui a aprovar.  

Jo li voldria preguntar, senyora Pujola, si han preguntat als nens i nenes de la ciutat de 
Girona què pensen amb relació a això. I posem un exemple: imaginem que els 
ciutadans en l’ús del seu dret volen posar un braçalet a tots els regidors i regidores de 
Girona per controlar els moviments que fan i saber on estan i on deixen d’estar. 
Podrien exercir el seu dret de control així. I això també entra en un altre tipus de 
contradicció: per exemple, vostè quan defensa la seva moció està equiparant els nens 
i nenes amb persones que pateixen Alzheimer, amb persones que tenen, diguéssim, 
problemes psíquics… No, penso que…, i per això els demano que votin que no: no 
podem permetre-ho, això. 

En tot cas, el que podríem fer seria defensar un tipus de moció que anés dirigida a 
aquest tipus de persones, és a dir, persones que psíquicament tinguessin unes 
dificultats, que passessin per uns problemes mèdics… Podríem parlar-ne. Però 
demanar que els nens i nenes de la ciutat de Girona, sense demanar-los la seva 
opinió, portin un braçalet…  

I jo em pregunto: per què no posem un braçalet als professors? Perquè veurem si 
s’han absentat, és a dir, si els professors s’han absentat de les seves tasques, si no 
han estat vigilant els nens i les nenes, si…, posem-ho. 

Els recordo també a tots els regidors i regidores que els seus telèfons mòbils tenen un 
geolocalitzador i saben perfectament que hi ha un contracte entre l’empresa Android o 
la que sigui que els fa demanar explícitament que vostès accepten aquesta 
geolocalització. I saben què recomanen a tothom, no? «Tanca’l, tanca’l, perquè si no 
sabran a on estàs.» I, de fet, Google gran part del seu negoci està a vendre els 
moviments que fan aquestes persones i així adquireixen els seus hàbits. Potser 
podríem seguir aquests nens i aquestes nenes i sabríem a quina botiga de «xuxes» 
van a comprar o on els porten els seus pares. 

És a dir, tot plegat, que sembla que darrere d’això hi ha una molt bona intenció, que 
se’ns dubte, i en cap moment… i ens agradaria molt transmetre-li que sabem 
perfectament que hi ha una bona intencionalitat aquí al darrere, però pensem que és 
un tema perillós –és un tema perillós. 
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Per tant, amb relació a la moció que vostès presenten demanaríem que si no hi ha 
l’opinió explícita dels nens i les nenes de la ciutat de Girona, tot aquest equip de 
govern ha de votar que no –ha de votar que no. I els demanem que votin que no a la 
moció que presenta Ciutadans. 

Altres dubtes que ens plantejaven: els adolescents, és a dir, això hi haurà trams d’edat 
o només serà per a nens de zero a tres anys o als adolescents també els podríem 
posar un braçalet? Perquè sap vostè que hi ha molts adolescents que es perden, 
moltíssims, que no tornen a casa. També podríem proposar que aquests braçalets els 
portessin. 

És a dir, totes aquestes mesures de control que de ben segur tenen una bona fe i de 
ben segur els podríem trobar una utilitat, el seu mal ús o l’ús sense una intencionalitat 
que faciliti que aquestes persones tinguin veu, que puguin expressar la seua opinió, 
que puguin manifestar que estan d’acord i que entenen allò que se’ls està proposant, 
penso que no podem prendre una decisió d’aquest tipus. 

Per tant, i a tall de conclusió, el nostre grup municipal creu que no podem votar 
aquesta moció, és a dir, no es pot votar, no podem votar-la sense tenir en compte els 
nens i nenes d’aquesta ciutat. 

I, a més a més, considerem que aquesta moció aniria a engreixar encara més l’ús de 
mesures de control. I això gran part…, o detectem que algunes de les mocions que es 
van presentant en aquest consistori tenen també aquesta voluntat de control, control, 
control. 

Demanem que… Ah, una altra cosa que també defensàvem era el tema de Girona 
com a ciutat educadora. Si Girona és realment ciutat educadora, entre els seus 
objectius hauria d’estar educar tots els nostres nens i nenes perquè puguin tenir 
doncs, una autonomia, perquè puguin cada cop ser més responsables. Per tant, no hi 
veiem un esperit educatiu, al darrere d’aquesta mesura, hi veiem un altre tipus 
d’esperit. 

És a dir, per tot això, ho reitero, si us plau, voteu que no. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Calvo. I 
ara tindria la paraula la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, alcaldessa. Com vostès deien, 
senyor Calvo i senyora Pèlach, en les seves intervencions, efectivament aquesta és 
una moció que venia d’enrere i que els diferents grups municipals no vam veure clara 
per diferents motius, i així ho vam expressar al Grup Municipal de Ciutadans. El 
compromís sí que va ser poder-ne parlar tranquil·lament amb la responsable de la 
policia municipal que porta aquests temes. Així va ser, hi va haver una reunió.  

I jo crec que més enllà de les modificacions que vostès veuen, en tenim una que els 
donarà tranquil·litat en el sentit del que vostès deien: en el tercer punt, i així ho havíem 
traslladat –i aprofito per fer-ho, doncs, de veu a la portaveu de Ciutadans–, el redactat 
quedaria… –senyor secretari, modifiquem el redactat del punt tercer; és la proposta 
que fem el… (veus de fons) Perdó? Sí? És una proposta negociada abans d’entrar al 
Ple, però que no hi ha hagut temps d’entrar-la per escrit i, per tant, la dic en veu alta 
perquè tots vostès la puguin considerar, perquè, a més, crec que els donarà 
tranquil·litat en les expressions que feien fa uns minuts al respecte d’aquesta moció. 
Seria oferir la possibilitat d’aquest sistema de seguretat per als nens de les escoles de 
Girona i col·lectius potencialment afectats per a la consideració de les seves direccions 
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i consells escolars. És a dir, aquest seria un servei que les diferents escoles, pares i 
mares –perquè, senyor Calvo, jo crec que més que preguntar l’opinió als nens, si els 
ho preguntem vostè té tres fills d’edats aproximades als meus tres, si els preguntem 
què volen cada dia per dinar, vostè i jo sap que acabarem cada dia menjant una cosa 
molt similar. Per tant, siguem seriosos també. Jo crec que aquesta és una 
determinació i valoració que han de fer els pares i mares dels infants, les direccions 
escolars i els consells escolars. I que, per tant, aquesta serà una oferta que prendran o 
no prendran. 

La prova pilot en realitat ja es va fer i va estar molt ben valorada pels pares i mares de 
Girona. I va ser en l’última cavalcada de Reis amb la polsera…, en aquella ocasió amb 
el nom escrit i el telèfon d’una manera una mica rudimentària. En aquest cas, es 
pensaria en un sistema de codi de barres. En cap cas –en cap cas–, i així va quedar 
clar en la conversa, cap sistema de geolocalització. En cap cas. I molt menys per a 
menors. Per tant, estem parlant de brides amb un codi de barres que serviria perquè 
en cas de pèrdua o que s’extraviï algun nen sigui més fàcil la localització dels seus 
pares. Res més. 

Jo és que crec que ha fet una mica de ciència-ficció amb aquesta moció. Però, en tot 
cas, no em pertoca a mi, eh?, de defensar la moció.  

Jo el que sí els vull transmetre és la claredat dels acords a què s’han arribat, i crec que 
els quatre punts d’acord ho expressen clarament, eh? 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, la senyora 
Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Primer de tot, gràcies, senyora Paneque, per 
aquesta predisposició que vostè ha tingut amb el meu grup perquè avui puguem 
presentar aquesta moció aquí al Ple. I gràcies a la senyora Veray per recolzar la nostra 
moció. 

Dues frases, dues frases que avui ha posat vostè a la seva boca, que són d’un tercer: 
«la gent [no] és enemiga», «el més segur per a un nen és anar sol». A mi em preocupa 
que vostè posi aquestes paraules en la seva boca, senyora Pèlach. No entraré a 
discutir la seva argumentació, perquè em sembla realment ridícula, però sí que li diré 
una cosa: que «no se vaya usted por los cerros de Úbeda», senyora Pèlach, perquè 
l’argumentació que vostè ha fet en aquest plenari intentant argumentar coses que no 
tenen sentit era precisament el que no tenia sentit. 

I un petit comentari al Grup d’Esquerra: senyor Calvo, m’entristeix, m’entristeix la seva 
argumentació, aquesta ridiculització que vostè ha intentat fer de la nostra moció. I em 
preocupa, tot i que els hauria de preocupar més a vosaltres… o a vostès, en aquest 
cas –disculpi–, és la divergència d’opinions dintre del seu grup, perquè com vostè deu 
saber en el seu grup hi ha més d’una persona que estava a favor d’aquesta moció i 
que aquesta li semblava una molt bona moció. 

Res més. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En fi, doncs, molt bé. Si de cas, si 
els sembla bé, passaríem a la votació, està clar, amb l’esmena que s’ha proposat i tot 
en un sol cos. D’acord? Per tant, amb l’esmena proposada. 

Tothom té clar quina és l’esmena proposada? (Pausa.) Sí? Doncs, vinga… 

Vots a favor de la proposta? 
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Vots en contra? 

Senyor secretari… 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membres, i el vot en contra del Grup Municipal Esquerra 
Republicana - MES i CUP - Crida per Girona, la moció que presenta el Grup Municipal 
de Ciutadans per a la implantació d’un sistema de seguretat per millorar la seguretat 
d’infants i adults. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció, és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

16. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  C's  per  a  que  la  recaptació  dels 
radars interurbans es destini a projectes socials. (Retirada.) 

Aquesta  proposta  es  retira  de  l'Ordre  del  Dia  a  petició  del  grup  que  la 
presenta a l’empara de l’art. 92 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les EE.LL.. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara referent a la moció 16, que 
també presenta el Grup Municipal Ciutadans, em sembla que primer vol tenir la 
paraula el senyor Manuel Vázquez abans de… Digui, senyor… 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup, 
com que no és tan decidit com altres grups, doncs, tenim dubtes i, per tant, el nostre 
grup retira aquesta moció per tal de treballar-la millor i així trobar com més 
recolzaments millor, ja que ens sembla una moció força interessant, pensant sempre, 
com és habitual en Ciutadans, en la nostra ciutat i en els nostres conciutadans més 
necessitats. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Vázquez. 

17. Moció que presenta el Grup Municipal C's pel respecte a la convivència, a 
la pluralitat, a la llibertat d'expressió i opinió. (Retirada.) 

Aquesta  proposta  es  retira  de  l'Ordre  del  Dia  a  petició  del  grup  que  la 
presenta a l’empara de l’art. 92 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, 
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les EE.LL.. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, per tant, també a la següent 
que és la que també presenta el Grup Municipal de Ciutadans per tema convivència, 
també crec que la senyora Pujola… Tot endavant, eh? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, no, no, endavant no. Havíem quedat abans de 
començar el Ple que aquesta moció quedava fora. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Perfecte. Molt bé. Era a això al 
que em referia, eh?, senyora Pujola. Per tant, les dues de moment… Moltes gràcies. 

18. Moció que presenta el Grup Municipal ERC-MES per demanar la cessió del 
servei d'estacionament soterrat de la nova estació de Girona. 

El  projecte de la nova estació de Girona  inclou  quatre  nivells  diferenciats  per acollir 
les andanes del TAV, una estació d'autobusos soterrada –de la qual ja han començat 
les obres– i també una zona d'aparcament per a prop de 1.000 vehicles, 
aproximadament. 

Atès que l'activació de totes aquestes places d'aparcament serien positives per a la  
ciutat, permetrien esponjar les places d'estacionament exterior i contribuir a una política 
de mobilitat més amable i sostenible; 

Atès que fins a dia d'avui ADIF no ha aconseguit trobar cap empresa disposada a 
assumir la gestió del servei; 

Atesos els greuges i els incompliments continuats d'ADIF amb la ciutat de Girona i   
amb els seus ciutadans, com per exemple el no-soterrament del tren convencional, 
entre d'altres; 

Atesos els greuges causats per ADIF en el cas específic dels habitants del barri de 
Sant Narcís; 

Portem a APROVACIÓ d'aquest Plenari la següent: 

1.- Que es demani a ADIF la cessió gratuïta en favor de l'Ajuntament de la zona 
d'estacionament soterrat de l'estació de Girona. 
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2.- Que l'Ajuntament decideixi de forma sobirana la millor fórmula de gestió, i que en  
tot  cas  estableixi  una  política  de  preus  favorable  als  ciutadans  de  Girona  i gratuïta 
per als habitants de Sant Narcís. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  I ara passaríem a la moció 
següent, que, en aquest cas, la presenta o la substancia el Grup Municipal d’Esquerra 
- Mes. El senyor Ricard Calvo, la moció que vostès presenten. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES):  

Gràcies alcaldessa, gràcies. La construcció de l’estació de l’AVE ha portat molts 
beneficis i avantatges a la ciutat, però també molts inconvenients, alguns dels quals 
encara perduren: el reiterat incompliment per part d’Adif dels terminis d’execució, així 
com les actuacions de millora de l’entorn de l’estació, com, per exemple, el no-
soterrament del tren convencional, la no-reposició de la plaça Montseny, el no-
arranjament del carrer Bisbe Sivilla, han deixat a Girona una obra inacabada, per no 
dir en alguns aspectes un nyap, que requerirà molta inversió per part d’aquest 
Ajuntament per arreglar-ho. 

El que els proposem en la nostra moció és una acció de l’Ajuntament vers Adif que pot 
beneficiar en molts aspectes la ciutat de Girona. Actualment, com vostès saben, hi ha 
dos aparcaments de superfície a l’estació de l’AVE i estan gestionats per una 
empresa, l’empresa Saba. Un dels aparcaments té una capacitat de 297 vehicles i 
l’altre de 65. Aquesta empresa té una concessió de cinc anys en lloc dels deu 
habituals, com solen tenir la resta d’estacionaments ubicats a prop de les estacions. 
Per tant, li queden poc més de dos anys de concessió. Aquest fet es deu al projecte de 
remodelació de l’estació de Girona, que contemplava que els aparcaments de 
superfície es poguessin soterrar a curt termini. Per tant, l’aparcament soterrani de 
l’estació no està licitat i no hi ha cap empresa que a curt termini estigui disposada a 
explotar-lo. 

Per altra banda, l’obra realitzada fins ara, fins a l’actualitat, no permet la seva utilització 
immediata: cal resoldre aspectes tècnics pel que fa a les rampes i pe que fa també a la 
distribució interna dels diferents aparcaments. 

Per fer tota aquesta remodelació considerem que caldria un estudi econòmic que 
pogués identificar la viabilització i la recuperació a curt termini de la inversió que es 
fes. Segurament, si aquesta obra no estigués ja feta, sí aquesta obra s’hagués de fer, 
quasi no ens creuríem que es pogués portar a terme. El tema està que ja està feta, 
que la tenim i porta dos anys aturada, dos anys tancada i dos anys que no se n’està 
fent cap mena d’ús. 

Hem participat en la confecció del Pla de mobilitat de la ciutat i som coneixedors del 
seu estat de desenvolupament i dels aparcaments planificats, però els recordo que 
aquesta planificació d’aquest enorme aparcament, que podria arribar a ubicar 1.600 
vehicles en funció de la seva distribució, no la proposem nosaltres, ja ens ve feta, és 
una obra que ja està feta. I, per tant, quan es va fer el Pla de mobilitat de la ciutat ja 
érem coneixedors d’aquest aparcament i els nous aparcaments dissuasoris es van 
confeccionar i es van dissenyar ja tenint en compte que hi hauria aquesta obra feta, 
l’obra de l’AVE, i que suposaria aquests 1.600, 1.200, 1.300, depenent de la 
distribució, llocs per aparcar. 
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Per tant, la infraestructura existeix, ens agradi més o menys. Està allà. En desús, però 
està allà. Per tant, el que nosaltres proposem és el seu aprofitament i sobretot els 
avantatges que pot suposar aquest aprofitament als ciutadans de Girona i a la ciutat. 
Si no, quin sentit tindria mantenir tancades totes aquestes places d’aparcament? No és 
de justícia que l’Ajuntament de Girona reclami, doncs, poder explotar aquest 
equipament si no se’n fa ús? Ha d’estar tancat? 

I de nou els ho comento: és cert que requereix una petita inversió per posar-lo al dia. 
Caldria valorar-la. Però de ben segur que els beneficis serien molt grans i que seria de 
fàcil recuperació. 

A l’hora de la seva explotació, per què no?, podria anar a càrrec del tercer sector i, a 
més a més, crearíem llocs de treball. Darrerament vam sentir com hi havia una 
iniciativa recolzada per l’Ajuntament que es presentava en l’exposició de la Taula de 
Mobilitat. 

També proposem certs avantatges per als veïns del barri, és a dir, en funció del 
nombre d’aparcaments que es poguessin consolidar, podríem també plantejar la 
supressió d’alguna de les places de superfície a canvi, per què no?, de poder estudiar 
algun tipus d’avantatge perquè els veïns del barri de Sant Narcís hi poguessin aparcar. 
Això fins i tot permetria alguns períodes de gratuïtat.  

Com veuen, és una moció que demana un vot valent i compromès, un vot que vol 
dignificar Girona, un vot que vol dignificar aspectes de la ciutat que encara tenen una 
ferida oberta. Els proposem que s’impliquin i que apostin per demanar a Adif que ens 
permeti a l’Ajuntament de Girona gestionar aquest aparcament i sigui una manera de 
retornar a la ciutat de Girona i als veïns del barri de Sant Narcís una mica tot el greuge 
que han anat patint durant aquests anys. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, entenem que deixen la 
proposta d’acord exactament igual com estava? 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): No, he introduït el punt de l’estudi econòmic. És a 
dir, els punts d’acord serien que es demani a Adif la cessió gratuïta en favor de 
l’Ajuntament de la zona d’estacionament soterrat de l’estació de Girona –aquesta és 
una sol·licitud– i que l’Ajuntament decideixi de forma sobirana la millor fórmula de 
gestió introduint… El primer punt no seria aquest? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, si me disculpa. De fet, el que 
ens semblava adequat era no prendre encara cap decisió ni demanar re per si de cas i 
primer fer aquest estudi de viabilitat i que sortís ja ara un compromís de fer un estudi 
en un termini, dèiem, de quatre mesos per després ja prendre la decisió.  

(Remor de veus.) 

En fi, vostès… Sí, si de cas és igual, sí. És que m’ha sorprès perquè pensava que 
daixò, eh? No passa res, doncs. Que intervingui cada portaveu i després vostès al final 
ja faran el seu aclariment si convé. 

Intervencions? 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Una cosa, senyora alcaldessa, si hi ha d’haver 
algun canvi o la moció s’ha de retirar, perquè el que sembla vostè és que li està dient 
que dallò, que ho diguin a la intervenció, perquè jo realment començo a trobar una 
mica surrealista el que estem fent en aquest Ple. Li ho dic molt sincerament. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Aquest és el joc de la 
democràcia: si vol intervenir respecte… (remor de veus) Molt bé, vol intervenir 
respecte a aquesta moció? (Pausa.) Gràcies. Doncs, té la paraula. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Però si l’ha d’acabar retirant o retirant tots els 
punts que ho expliqui. Clar, perquè vostè està dient que el punt 1 ja no serà el punt 1. 
Llavors, quina moció presenta? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, és cert, jo m’he 
avançat, no ho havia d’haver fet, el Partit d’Esquerra - MES ha fet la seva proposta i ja 
està. Ara cadascú farem les nostres intervencions i si al final a nosaltres ens sembla 
que podem demanar algun vot diferenciat o alguna cosa, ho proposarem, com sempre 
hem fet en aquest Ple, i després ho aclarirem. Perquè sembla que tampoc no veig 
que…, també crec que no era possible. Per tant, que tant li fa. 

Vostè ara faci la seva intervenció al que acaba d’exposar el senyor Ricard Calvo. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord. Miri, senyor Calvo, és que no sé com 
dir-li perquè no s’ho agafi malament. Sí, perquè per parlar de Sant Narcís en els 
termes en què n’ha parlat primer hi ha d’estar molt més implicat: vostè avui ens ha 
demostrat amb la seva intervenció –sí, sí– que parla d’oïdes i que tot allò que li diuen 
pel carrer ho donem per bo. 

Miri, implicació, iniciativa al barri de Sant Narcís i en el tema de l’AVE, jo crec que no 
es pot recriminar a cap dels regidors que actualment estan asseguts en aquest plenari 
i vénen de la legislatura passada, igual com a cap dels grups polítics que ja hi eren a la 
legislatura passada i que aquesta legislatura hi segueixen sent malgrat que han 
canviat els regidors. I si una cosa vam aconseguir –i veig que Esquerra Republicana 
ho trenca, realment normalment ho trenca Esquerra Republicana, i jo començo a 
preguntar-me per què– és que amb el barri de Sant Narcís treballaríem tots a una i que 
ningú intentaria treure’n un rendiment. I d’aquí que tots l’únic que fem fins ara o fèiem 
fins ara era reclamar que l’equip de govern presentí d’una vegada per totes el Pla 
integral de Sant Narcís, que també ha de tractar –també ha de tractar– el tema dels 
aparcaments.  

Sincerament, jo presentar una moció sobre aquest tema en la qual el que vol vostè és 
que li cedeixin gratuïtament, simplement vol això. I, per tant, ha presentat una moció 
que realment a mi m’entristeix fins i tot el poc fonament que han sigut capaços de 
posar. 

I, a part, diu mentides: bé, d’entrada ha dit vostè que podria tenir 1.200, 1.300, 1.600 
places i ha escrit que en tindrà 1.000. Imagini’s la poca informació que té vostè amb 
relació al que ha de ser aquest aparcament soterrat, que amb els cinc minuts que ha 
parlat més la moció que ha escrit ha canviat cinc vegades el nombre de places 
d’aquest aparcament. 

És mentida que no es trobi ningú. No s’ha licitat –vostè ho ha dit–, no està licitat, però 
ningú se’n vol fer càrrec; no, escolti’m, aquest aparcament va molt lligat a allò que sí 
que és un incompliment, però que vostè no recorda perquè és Junts pel Sí a la 
Generalitat, que és l’estació d’autobusos. L’estació d’autobusos avui tenim la sort que 
les obres s’estan fent, però és que fa dos anys que l’estació d’autobusos hauria d’estar 
en funcionament. I ara resulta que com que Junts pel Sí i el Govern de la Generalitat i 
el senyor Puigdemont han començat les obres, hem d’aplaudir tots. Doncs, no, hem de 
recordar també que fa dos anys que hauria d’estar en funcionament. I, per tant, aquest 
aparcament va directament relacionat amb aquest nus de comunicació, i aquest nus 
que ha de ser l’estació d’alta velocitat i l’estació d’autobusos. I l’aparcament sense 
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l’estació d’autobusos acabada i en funcionament segur que no sortirà a licitació. Es va 
treure a licitació els aparcaments en superfície amb un paquet d’altres aparcaments a 
la resta d’Espanya, el qual, efectivament, va guanyar Saba, com vostè molt bé ha 
recordat.  

Però el de dins no és veritat que ningú se’n vulgui fer càrrec: es va fer un intent, no va 
sortir. I vam dir: «Home, és que sense l’estació d’autobusos en funcionament no té 
sentit.» És veritat. Per tant, esperem que l’estació d’autobusos estigui construïda i en 
funcionament i després traurem a licitació aquest aparcament, i segur que amb 
l’estació d’autobusos funcionant aquest aparcament tindrà empreses que s’hi 
presentin. 

Per tant, no s’avanci, no s’avanci als esdeveniments. 

Miri, vostè reclamava a la moció de Ciutadans… –que jo li he de dir a mi també m’ha 
entristit com l’ha ridiculitzat, ho sento molt; li ho he de dir perquè m’ha sabut greu: s’ha 
passat ridiculitzant la moció que anteriorment hem sotmès a votació. S’ha passat. 
Vostè deia: «No han parlat amb els infants.» I vostè ha parlat del que reclama Sant 
Narcís, sap què és parlar amb ells? Doncs, és preocupar-se que les obres que estan ja 
adjudicades definitivament i que començaran, l’estació, tingui una altra porta, una porta 
que els permeti poder entrar millor i més directament des del seu barri a l’estació. Això 
és escoltar-los i portar-ho en aquest plenari no; treballar conjuntament perquè això 
sigui possible i es reflecteixi en el projecte, eh? No que vostè els prometi una cosa 
que, a més, ja li avanço que legalment no pot fer, que és donar places en un 
aparcament de pagament gratuïtes. I vostè ho ha escrit textualment.  

Per tant, jo els demanaria: amb el barri de Sant Narcís rigor i responsabilitat, i que no 
trenquin constantment –i que no trenquin constantment– aquest equilibri que havíem 
aconseguit que era treballar tots a una en favor dels ciutadans, que, efectivament, han 
pagat molt car el fet que l’estació estigui ubicada al seu barri, com ho hagués pagat 
molt car un altre barri de la ciutat si hagués hagut d’assumir aquesta estació de tren 
d’alta velocitat, perquè havia d’anar ubicada –que aquest és el gran encert i, si no, els 
ho pregunti als de Tarragona, que encara s’estan estirant els cabells d’haver tingut 
l’estació de l’AVE fora de la ciutat–… aquest era el gran tema que teníem de fer 
l’estació de l’AVE a dins de la ciutat, i, per tant, era previsible que algun barri patiria. 
Llavors, el que hem de fer és estar al costat d’aquells que ho han patit. 

Però, primer de tot, explicant la veritat, prometent coses que es poden complir, no fent 
volar coloms, no utilitzant mocions que jo… Bé, és que jo la crec fins i tot electoralista, 
cosa que tampoc acabo d’entendre, que són el 26 de juny, les eleccions, que no són 
aquest mes de maig ni són demà, són el 26 de juny. Tranquils, tranquil·litzin-se, no 
utilitzin el barri de Sant Narcís per fer una guerra política que no toca. 

I ja per acabar, perquè és que me perdonaran, però si no ho dic, rebento: es passen el 
dia –es passen el dia– dient que vostès ja han desconnectat d’Espanya i es passen el 
dia demanant a Espanya que els doni tot allò que vostès des de la Generalitat són 
incapaços de donar a Girona. Ja n’hi ha prou de tanta hipocresia. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
La senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyor Calvo, per 
l’exposició d’aquesta moció. 
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Té una lletra maca la seva moció, senyor Calvo, té una lletra molt maca, però té una 
música molt estrident.  

Nosaltres li votaríem a favor la moció, senyor Calvo, si complís dues condicions: si fos 
realista i si no fos electoralista. Malauradament, senyor Calvo, no es donen les 
condicions perquè nosaltres recolzem iniciatives de tipus tan marcadament 
electoralistes.  

Sabem les dificultats que té el seu partit a la zona de Sant Narcís, però no creiem que 
els vots s’hagin de guanyar mitjançant promeses impossibles, sinó treballant. 

Som els primers defensors del barri de Sant Narcís, senyor Calvo, a fer més 
transitable i còmoda la nostra ciutat, però les mesures a implantar s’han de basar en la 
possibilitat de poder dur-les a terme. 

El meu grup municipal, senyor Calvo, pensa que la implantació d’un pack d’hores de 
gratuïtat o la rebaixa per a alguns dels veïns del barri poden ser opcions que bé Adif o 
bé l’empresa que exploti l’aparcament contemplin, però la gratuïtat total no és realista. 
I creiem que pot posar en contra directament l’empresa que faciliti els serveis amb el 
barri o a l’inrevés, per una negativa, que és més que previsible. 

La lògica empresarial i la gratuïtat gairebé mai són compatibles, raó per la qual, senyor 
Calvo, nosaltres pensem que la cessió a cost zero no es produirà. 

El nostre rigor, la nostra fermesa i la nostra exigència cap a Adif, creiem que s’ha de 
mantenir i fins i tot s’ha de reforçar, però en base a possibilitats reals, senyor Calvo, no 
amb discursos que tots els que estem aquí presents sabem que són del tot 
impossibles. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
La senyora Ester Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP - Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. A veure, la 
nostra idea era votar que sí a aquesta moció, però, és clar, si ens la canvien ja ens ho 
repensarem. Jo, de fet, el que faré serà llegir els apunts que tinc i ja decidirem quan 
tothom hagi intervingut. 

A veure, el pàrquing s’ha d’obrir perquè és un niu de porqueria i es va deteriorant: les 
tanques de l’entrada i de la sortida es varen haver de canviar, perquè eren de joguet, 
arran d’una caiguda d’un cotxe a la rampa. Només hi ha una entrada i sortida i és 
també per la plaça d’Europa, com la dels autobusos. Ens preocupa molt la 
contaminació que patiran el barri i sobretot els veïns més propers amb tants vehicles 
circulant per la mateixa zona. 

Tenim la necessitat d’anar buidant Girona de cotxes i apostar més pel transport públic, 
que està totalment estancat, la bicicleta i anar a peu. Però mentrestant s’han de 
solucionar els problemes que tenim. 

Quan es va treure a concurs el pàrquing, cap empresa va presentar-se. S’ha d’acabar, 
ja que està fet a mitges. Les empreses no el volen, ja que un dels problemes és que 
no hi hagi més sortides i entrades i el cost d’acabar les obres. 

S’han perdut moltes places de pàrquing gratuïtes en el barri arran de les obres del 
TAV i els comerços se n’han ressentit. Els veïns demanen que unes quantes places 
del pàrquing siguin per a ells. Amb el Pla especial de Sant Narcís també es perdran 
més places de pàrquing. 
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Per tant, votaríem en principi que sí, tal qual està, i el que he comentat abans, ja ho 
veurem, eh? 

Si no pot ser…, bé, per la cessió del servei d’estacionament soterrani de la nova 
estació de Girona, si no pot ser totalment tot el pàrquing que sigui per a nosaltres, que 
almenys unes tres-centes places es destinin a ser ocupades gratuïtament o, si no és 
possible, que s’estudiï l’opció de la zona verda, com la Devesa, encara que sigui 
soterrat. Facilitaria potenciar el comerç del barri de Sant Narcís, tan malmès per la 
culpa de les obres, introduir acords amb els comerciants per facilitar l’aparcament de 
clients. També compensaria els veïns més afectats per la pèrdua de places 
d’aparcament gratuïtes en el carrer. 

Cal recordar, per culpa de les obres del TAV, el que ha hagut de patir el barri al llarg 
dels vuits que fa que varen començar les obres i que de moment encara no estan 
acabades. Així potser compensaríem una mica, no gaire, però una mica de 
compensació per als veïns. 

A part de votar, en principi, a favor de la proposta, volem constatar, el nostre grup, 
Crida per Girona - CUP, volem municipalitzar els pàrquings. Evidentment, ara no hi ha 
la senyora Veray que pugui fer algun comentari, d’acord?, però és que tenim pàrquings 
a la ciutat que han beneficiat moltíssim alguns particulars durant molts anys. 

Demanem a l’equip de govern que agilitzi el Pla especial de Sant Narcís, que tot i que 
està pressupostat per enguany no sabem quin és el seu estat, cas que s’hagi 
començat a posar fil a l’agulla. 

I vull recordar una cosa: en la darrera reunió de les obres del TAV, en què hi havia 
l’alcalde senyor Ballesta, el senyor Ballesta es va comprometre a negociar amb Adif la 
cessió d’aquestes places. Ell parlava d’unes 250. No sé si s’ha iniciat cap tràmit en 
aquest aspecte i m’agradaria saber a veure quan tornarem a fer una altra reunió 
d’obres, perquè des d’aquella que es va fer no se n’ha fet cap més i els veïns estan 
una mica molestos. 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Abans de passar la 
paraula al tinent d’alcalde Alcalà, que és qui defensarà la nostra postura, demano 
disculpes perquè no ens hem entès gens bé i el canvi que proposava ja he vist que en 
absolut lliga amb el vostès deien, i a part, el senyor secretari també em diu que és un 
canvi tan substancial que ni tan sols se podria admetre com una modificació d’una 
moció. Per tant, que no hi ha canvis i, per tant, ja passo directament la paraula al tinent 
d’alcalde. 

Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Considerem que el més prudent a la proposta que vostès ens fan és fer un estudi a 
detall: per exemple, quina afectació pot tenir l’ampliació de voreres del barri. Sàpiguen 
per a la seva tranquil·litat que estem treballant el pla integral a nivell intern, que els 
veïns també ho estan fent i s’està intercanviant informació. Suposo que vostès també 
estan treballant i fent propostes que després quan tinguem la reunió les podrem posar 
en comú i parlar-ne. 

Quina entrada de vehicles d’altres poblacions estacionen al barri? Hem de fer un 
aparcament cèntric i gratuït? No estem fomentant la circulació dels vehicles? El Pla de 
mobilitat urbana ens parla d’aparcaments dissuasius fora de la ciutat; vostè ens està 
parlant d’un tema totalment contrari. Quin cost pot representar la gestió i l’acceptació 
d’aquest espai? Pot representar un perjudici als pàrquings de concessió i demanar-nos 
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danys i perjudicis. Crec que hi ha massa arguments per no realitzar un estudi que 
determini les necessitats i viabilitat de la seva proposta.  

Per tot això, el nostre vot serà negatiu. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, el senyor 
Calvo… 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, a veure, senyora Veray…, no, no, contestar-li. 
Quan li he dit…, o quan hem variat el nombre de places també ho he dit perquè l’obra 
està mal feta i com que l’obra està mal feta –s’han descuidat d’alguna rampa, s’han 
descuidat d’acabar-ho de dintre–, llavors, el que dic és el nombre màxim de places –el 
nombre màxim de places– és 1.600 places. En tot cas, en funció de les accions que es 
facin per millorar aquesta infraestructura o per adequar-la per a la seva explotació, es 
podrà decidir el nombre de places que en sorgiran. És un tema tècnic, eh?, no és una 
opinió meva, és un tema tècnic.  

I, llavors, com que s’ha enfadat tant amb això de reclamar, diu que ja hem fet la 
desconnexió: doncs, m’ha agradat sentir-ho, perquè veig que ens estan prenent 
seriosament. 

A part d’això, després, quant a estudiar, hem dit estudiar fórmules per compensar el 
greuge; en cap cas afirmem taxativament cap de les opcions ni de gratuïtat ni de… El 
que nosaltres proposem és estudiar com compensar el greuge de totes les obres que 
es van fer i el que no es va fer. I, per tant, ens mantindríem a reclamar la cessió 
d’aquest espai a Adif. Després, un cop se’ns faci aquesta cessió, podríem portar a 
terme l’explotació que es considerés convenient en base als estudis que es fessin. 

Per tant, sí que estem d’acord amb el regidor que caldria un estudi de l’explotació, 
però això seria una segona fase. Primer el que hauríem de fer és demanar un 
equipament, que no ens oblidem, eh?, aquest equipament ja hi és, és allà i que, de fet 
–això el regidor em pot corregir–, quan es va fer el pla de mobilitat ja se sabia que hi 
hauria aquest equipament. I, per tant, per molt que fem els aparcaments i dissuasoris 
que estiguin planificats, sí que es contemplen en el pla de mobilitat, com que aquest 
aparcament hi serà ens agradi o no, hi serà. És a dir, no és que es pugui esborrar del 
mapa, no és que el puguem omplir de sorra i fer desaparèixer, vull dir, això hi és. Per 
tant, no afecta, el pla de mobilitat ja hi és i contempla que a la curta hi haurà aquests 
aparcaments. 

Per tot això, nosaltres el que farem serà mantenir-nos també en l’exposició d’acords 
que fem, i és demanar que Adif ens cedeixi aquest aparcament perquè no se n’està 
fent ús, perquè està tancat. I després estudiar l’explotació d’aquest. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, senyor Calvo, ara encara m’ha demostrat 
més que no en té ni idea. No, no, no en té ni idea. 

I, miri, i jo li ho vaig dir a la seva portaveu, perquè ho vaig dir a la Junta de Portaveus, 
esperant que li passés la informació: Adif no estava obligat ni tan sols a fer les rampes 
que ha fet per a l’aparcament, perquè això n’havia d’assumir el cost qui s’adjudiqui el 
concurs d’aquest aparcament. Atesa la situació, ateses les molèsties que podria 
ocasionar als veïns de Sant Narcís i de la zona de la plaça d’Europa que aquest 
aparcament no sortís a concurs fins després de la construcció de l’estació d’autobusos 
i, per tant, haguessin de tornar a patir unes obres amb relació a fer les rampes, Adif va 
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convenir amb l’Ajuntament i, en aquest cas amb el senyor Puigdemont, que era 
l’alcalde, i amb el senyor Ribas, que portava el projecte ferroviari i, a més, era el 
regidor d’Urbanisme, assumir la construcció de les rampes tal com estan construïdes 
ara, per tal d’evitar… Per què? Perquè el dia que poguéssim treure les tanques 
d’aquella zona, que finalment ja no hi són, doncs, no haguéssim més endavant tornar-
les a fer.  

I el tema de les tanques que s’han canviat, que la senyora Costa estava… –he anat al 
servei però la sentia igualment, senyora Costa–, això ja, llavors, vostè si vol en parla 
amb el senyor Ribas, perquè aquelles tanques crec que tots vam convenir un cop 
posades que no eren les que hi havia d’anar.  

Li ho dic perquè de vegades no s’ha de ser tan agosarat i s’ha de conèixer: no són 
raons tècniques, és que miri si hi ha raons tècniques que la rampa no havia ni d’estar 
construïda. Podria no estar construïda la rampa, però ho està. I vostè criminalitza Adif 
perquè ha fet la rampa; que no ho veu, abans de presentar certes mocions i de 
demanar certes coses, necessita tenir informació. 

I no, no el prenem seriosament. Sap quin és el problema? Que hi ha gent de bona fe 
que es creu quan vostès li diuen que Catalunya serà independent, quan vostès són els 
primers que saben que això no serà mai possible i, per tant, enganyen i creen 
frustració. Comencin a pensar com canalitzaran la frustració que estan creant als 
catalans, perquè després tindrem problemes, vostès i tots. Trencaran la convivència a 
Catalunya, deixin de jugar-hi. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): També…, o no sé si…, senyor 
Alcalà. Sí? 

Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU):  Molt ràpidament, perquè, bé la senyora 
Veray també ja ha donat una explicació sobre el tema de les rampes, penso que és 
molt completa. Però aclarir-li sobre el tema del Pla de mobilitat urbana sí que ho 
contemplava, però amb unes condicions molt diferents de les que vostè ens exposa, 
en el sentit que seria un aparcament de concessió, no seria gratuït, sinó que seria 
d’una concessió. I, evidentment, la concessió hauria d’adequar-lo. 

Per tant, hi insisteixo, assumir tot això sense tenir un estudi previ és no saber en què 
ens estaríem ficant. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, si els sembla bé, 
passaríem a la votació.  

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Sr. secretari: Es desestima, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana 
- MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la moció per demanar la cessió del servei d’estacionament soterrat de 
l’estació de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

A favor: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

19. Moció  que  presenten  conjuntament  els  grups  municipals  de  la  CUP-Crida 
per Girona, ERC-MES, CIU i PSC-CP per demanar que la MINURSO (missió de  
les Nacions Unides pel referèndum al Sàhara Occidental) assumeixi 
competències en drets humans. 

L'any 1975, ara fa 40 anys, el darrer govern franquista signà els anomenats Acords  
tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del 
Sàhara Espanyol a aquests dos països. 

Aquest fet es produïa malgrat la sentència del tribunal internacional de La Haia, que 
no veia cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus veïns, sota la  
pressió de la Marxa Verda organitzada per la monarquia marroquina i malgrat les  
continues resolucions de les nacions Unides que reclamaven a Espanya la  
organització  d'un  referèndum  d'autodeterminació  sobre  el  futur  del territori. 

Els sahrauís, en defensa dels seus drets, iniciaren la resistència armada que dóna pas  
a  una guerra de prop de 15 anys de durada, fins que, el 1988 es signaren els Acords 
de Pau de Houston i, poc desprès, l'Alto el foc. En aquests acords es determinà que 
hauria de desenvolupar-se un referèndum d'autodeterminació sota control de les  
Nacions Unides. Naixia la Missió de les nacions Unides per a la realització del   
referèndum  al  Sàhara  Occidental (MINURSO). 

Les traves del govern marroquí i la incapacitat de la comunitat internacional han fet 
que avui, 40 anys després de l'inicií del conflicte i 27 anys després del a fi de la 
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guerra, encara no s'hagi portat a terme aquest referèndum. 

Al llarg d'aquest temps, mentre un abona part de la població sahrauí malviu de l'ajut 
internacional en els que son uns dels campaments de refugiats més antics dels que 
existeixen al món, aquells altres sahrauís que restaren a casa seva, han vist com 
l'ocupant marroquí reprimia qualsevol manifestació de la seva identitat i de la seva 
voluntat. 

Relegat  a  la  seva  pròpia  terra  de  les  millors  ocupacions,  envoltats  de  colons 
marroquins provinents del nord que no oculten la seva animadversió, amb unes 
forces d'ocupació militars i policials dedicades específicament a la persecució de 
qualsevol signe d'identitat, els sahrauís dels territoris ocupats iniciaren una lluita de   
resistència   pacífica,   anomenada   Intifada   sahrauí,   que   culminà   amb   la 
constitució  el  2010  del  Campament  de  la  dignitat,  de  Gdeim  Izik,  reclamant  el 
respecte  dels  drets  humans  i  l'accés  a  les  ocupacions  i  a  les  feines  que  es 
desenvolupaven  en  el  seu  territori.  Aquest  Campament  constituït  per  prop  de 
20.000 sahrauís es considera com la primera espurna de l'anomenada Primavera 
Àrab. 

Al llarg d'aquests anys han estat centenars els presoners sahrauís desapareguts, 
milers  els  empresonats  i  apallissats,  els  apartats  dels  seus  estudis  i  dels  seus 
treballs, els condemnats en tribunals sense cap garantia processal. 

En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar millores socials, per 
demanar la fi de l'ocupació i la celebració d'un referèndum d'autodeterminació d'acord 
amb la legalitat internacional. 

Malgrat que la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides els 
donen la raó, les tropes desplegades integrants de la MINURSO, en el territori, no 
tenen   cap competència en aquest terreny i assisteixen impassibles a aquestes 
violacions fragants de la legalitat internacional que es produeixen cada dia davant 
seu. Violacions que han estat documentades per nombroses entitats internacionals 
així com   delegacions parlamentàries i advocats i juristes observadors. I això que les 
pròpies Nacions Unides afirmen que el manteniment i l'aplicació del respecte als drets 
humans son competències de les missions de Pau. De fet, la MINURSO és l'única 
missió de   pau desplegada sense competències en aquesta matèria. 

En aquest sentit és bo recordar el resum del viatge d'una delegació del Parlament  de  
Catalunya,  realitzada  als  territoris  ocupats  del  Sàhara  occidental del  13  al  16 
d'abril del 2014. 

En el corresponent informe  es marcaven les següents conclusions: 

1. Constatació de la vulneració dels drets humans (detencions, persecucions, tortures,  
repressió, desaparicions…). Creiem que s'està produint un etnocidi evident amb el 
coneixement (i fins i tot la connivència i tolerància) de l'ONU i de la comunitat 
internacional. 

2. Constatació de la negació de drets bàsics individuals: al treball, al salari digne, de 
moviment, d'expressió, de reunió, d'associació, a l'assistència sanitària, a l'educació, a   
l'habitatge. Per tant, no es compleixen els mínims drets econòmics, socials i culturals 
per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat. 

3. Constatació de la negació dels drets col·lectius dels pobles: d'afirmar-se com a  
nació,  d'autodeterminació, al lliure exercici de la seva sobirania en el seu territori, a 
expressar i desenvolupar la seva pròpia cultura i patrimoni, a disposar dels recursos 
naturals del  seu  propi  territori,  a  establir  internacionalment  les relacions que 
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consideri. 

4. Constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat sobre els drets   
humans al Sàhara Occidental ocupat. La prohibició de l'entrada de delegacions 
internacionals d'observació, els impediments de les delegacions que fan observança 
en el territori i el bloqueig informatiu són una prova d'estratègies per silenciar el 
conflicte. 

5. Es  fa  necessària  una  intervenció  internacional  urgent,  dotant  la  missió  de l'ONU   
(MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració dels drets 
humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible per 
tal de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts 
en conflicte. 

6. Reafirmació de la necessitat de finalitzar els treballs previs i realització d'un 
referèndum lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara. Cal esgotar aquesta via 
pacífica de forma urgent. 

7. Preocupació perquè hi ha indicis que l'actual resposta no violenta del poble sahrauí 
a les agressions del govern marroquí es converteixi en futures respostes amb 
violència per part del poble sahrauí, si es manté la repressió en el territori ocupat i la 
sistemàtica i impune violació de drets humans. 

8. Aposta per la proliferació de delegacions internacionals en territori ocupat per la 
observança de la violació de drets humans, per la presència lliure de mitjans de  
comunicació i de periodistes, i que  sigui  la  comunitat  internacional  qui  vetlli per 
garantir la seva entrada i la realització de la seva missió d'observança amb total 
llibertat. 

9. Constatació i admiració de la capacitat de resistència pacífica del poble sahrauí en 
un  context  de  repressió  tan  dur  com  l'actual  en  territori  ocupat  i mostrem  la  
nostra  màxima  solidaritat  i  compromís  per  dur  a  terme  les  accions necessàries per 
denunciar la seva situació i donar suport a la seva causa justa. Properament està 
previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat de la MINURSO  I  les  seves 
funcions.  Ja  al  2014,  els  Estats  Units  demanaren  que aquesta  missió  tingués 
competències  en  l'observança I aplicació dels Drets humans en els territoris ocupats 
del  Sàhara  occidental, tot i que el  veto  de França ho impedí. Aquesta missió es 
desplegà al territori  mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de les 
nacions unides del 29 d'abril del 1991. 

És inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides desplegada en el 
territori per cercar una solució pacifica a un conflicte pugui restar impassible davant de 
les violacions reiterades dels drets Humans. 

Atès la il·legalitat de l'ocupació marroquina de bona part del territori del Sàhara 
Occidental. 

Atès la presència i desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions Unides i  de  
la  Comunitat  Internacional  en  el  territori  del  Sàhara  Occidental  i  amb  la missió  
especifica  d'interposar-se  entre  les  parts  en  conflicte  per  celebrar  un referèndum 
i trobar una solució pacifica al mateix. 

Atesa   la   violació   sistemàtica   dels   drets   humans,   acreditada   mitjançant   de 
reiterats informes de tota mena d'institucions i entitats, com Human Rights World o  la  
Fundació  Miterrand,  i  tal  com  es  recull  en  l'informe  de  la  visita  d'una delegació 
de l'Intergrup parlamentari català per la pau al Sàhara. 
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Atès el debat sobre el desplegament de la MINURSO i les seves competències que 
les Nacions Unides tenen pendent de celebrar properament. 

Atès  que  son  els  membres  de  la  Comissió  Permanent  els  que  han  de  decidir 
sobre aquest tema, 

Per tot això, els grups municipals signants proposen els següents punts d'acord i 
aplicació. 

1.- Instar a la Comunitat internacional, i especialment als membres permanents del  
Consell  de  la  Seguretat  de  les  nacions  Unides  i  al  govern  d'Espanya  a  fer complir  
les  resolucions  de  les  Nacions  Unides  sobre  el  conflicte  del  Sàhara occidental. 
Així com garantir la realització d'un referèndum d'autodeterminació en què els i les 
sahrauís puguin decidir lliurement i amb totes les garanties el seu futur, acabant 
amb un conflicte de més de 40 anys de durada. 

2.- Mentre no es produeixi el referèndum i la resolució pacífica del conflicte, dotar la 
missió de l'ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de no   
vulneració dels drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és 
imprescindible per tal de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual 
per les dues parts en conflicte. 

3.- Demanar que el Govern d'Espanya accepti la seva responsabilitat en la resolució 
d'aquest conflicte, especialment en la preservació de l'observança dels drets  humans 
en els territoris ocupats del Sàhara occidental, dels quals és encara avui, oficialment, 
potencia administradora de iure. 

4.- Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que 
acordin la dotació clara de competències  a  la  MINURSO en material de  Drets 
Humans,  d'acord amb les cartes fundacionals i declaracions de la mateixa institució i 
que  cap  membre  permanent  del  mateix  exerceixi  el  dret  a  veto  en aquesta 
material. 

5.- Enviar la present moció a les Ambaixades dels membres permanents del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides a Madrid, ministeri d'Afers exteriors espanyol, 
Missions permanents davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a Nova 
York, Federació ACAPS, Ceas, Grups Parlamentaris de Congrés i del  Parlament  de  
Catalunya,  Delegació  del  FPolisario  a  Catalunya  i  a  l'Estat Espanyol. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia. En aquest cas ho farem una miqueta diferent, perquè, de fet, es tracta 
d’una moció que presentem conjuntament diferents grups municipals, concretament la 
CUP - Crida per Girona, Esquerra - MES, CiU i el PSC, i en què es va acordar que la 
defensaria jo de forma breu com a alcaldessa de Girona. Per tant, perquè era una 
moció conjunta. I això és el que faré ara mateix. 

Ja coneixen tots vostès que l’any 75, estem parlant de fa ja quaranta anys, en el darrer 
govern franquista, es van signar els que es van conèixer com els acords tripartits de 
Madrid amb Mauritània i el Marroc, en què es va fer una cessió, crec que reconegut 
per tots els òrgans internacionals, clarament il·legal de la província del Sàhara 
espanyol a aquests dos països que acabo d’esmentar: Mauritània i Marroc. 

Aquest fet es produïa malgrat que el Tribunal Internacional de la Haia fins i tot va 
manifestar que ni tan sols hi podia observar cap mena de relació de domini entre els 
sahrauís i els seus veïns; per tant, era absolutament sorprenent aquella cessió, 
diguéssim. I malgrat les contínues i contínues resolucions de les Nacions Unides que 
reclamaven a Espanya que es responsabilitzés, doncs, d’aquesta situació i que 
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procedís que s’organitzés un referèndum de fet d’autodeterminació sobre el futur 
d’aquest territori, i tot i així no es produïa. Els sahrauís en defensa dels seus drets 
varen iniciar en un primer moment una resistència que va ser armada, va ser una 
guerra que va durar prop de quinze anys i que va ser duríssima, com tots deuen 
recordar. I el 88 es va signar un acord de pau de Houston amb el conseqüent i 
posteriorment alto el foc. 

Però en aquests acords, per aquest acord de pau, va quedar palès, va quedar molt 
clar que s’havia de procedir a desenvolupar un referèndum d’autodeterminació sota el 
control de les mateixes Nacions Unides. I així va néixer, doncs, aquest organisme, 
aquesta missió que té encara les competències certament limitades, com ara direm, 
que es diu el MINURSO, per dir-ho en curt, però que, de fet, és aquesta missió de les 
Nacions Unides per a la realització del referèndum en el Sàhara Occidental. 

El que és cert és que les contínues traves que s’han anat interposant pel Govern 
marroquí i, de fet, hem de fer autocrítica tota la comunitat internacional en el sentit que 
han passat ja quaranta anys i encara estem exactament igual i sense que s’hagi portat 
a terme aquest referèndum. I sobretot tenint en compte que bona part de la població 
sahrauí malviu amb l’ajut humanitari internacional que els arriba en els campaments de 
refugiats més antics que existeixen actualment en el món i que els altres, els que no 
estan en aquests campaments realment estan reprimits o reben repressió en tots els 
temes identitaris i culturals, tenint en compte tot això, tenint en compte també que hi ha 
hagut durant tots aquests quaranta anys centenars de presoners sahrauís 
desapareguts, milers han estat empresonats, han rebut tortures, no poden defensar els 
seus drets socials, culturals, d’identitat, etcètera, i, per tant, se’ls coarta la celebració 
d’un referèndum per a l’autodeterminació, i també especialment tenint en compte que 
fa un parell d’anys una delegació del Parlament de Catalunya va visitar, doncs, aquells 
territoris i en els seus informes, que són absolutament concloents i que no podem 
posar en dubte de cap de les maneres, quedava palès, es va constatar la vulneració 
clara dels drets humans amb detencions, persecucions, tortures, repressió, 
desaparicions, també es va constatar la vulneració dels drets bàsics i individuals, però 
també els col·lectius com a poble en el sentit d’autoafirmar-se i de procedir a 
l’autodeterminació per desenvolupar la seva pròpia cultura i etcètera, i també 
constatant clarament la voluntat del Govern marroquí a tergiversar, ocultar, etcètera 
els fets, la situació que s’està vivint allà; tenint en compte tot això i més, es fa una 
proposta d’acord en el sentit d’instar tant a la comunitat internacional com al Govern 
d’Espanya per tal… –perdó–, i el Consell de la Seguretat de les Nacions Unides –
disculpin– per tal de fer complir les contínues resolucions de la mateixa organització de 
les Nacions Unides en el sentit que els acabo de relatar, establir que mentre no es 
produeixi aquest referèndum per a la resolució pacífica d’aquest conflicte es doti de 
competències d’observança i de garantia de no-vulneració de drets humans en aquest 
organisme, en aquesta missió que els he comentat abans, a la MINURSO. I així mateix 
també que se’ls doti de competències, tal com es va acordar en les cartes 
fundacionals i de declaracions d’aquesta institució. I també demanar que el Govern 
d’Espanya accepti la seva responsabilitat en la resolució d’aquest conflicte, 
especialment amb la preservació de l’observança dels drets humans en els territoris 
ocupats del Sàhara Occidental, del qual encara n’és avui oficialment potència 
administradora de iure, això ho he llegit textualment.   

En fi, aquesta seria una moció que presentaríem conjuntament els grups que els he 
esmentat al començament. I no sé si els altres dos grups volen fer alguna intervenció 
referent al que acabo de… Sí, senyora Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Molt breu. Bé, volia 
demanar si el punt 1 el podem votar separat de la resta. En el punt 1 nosaltres estem 
totalment d’acord, i és en la resta de punts, doncs, que hi ha alguna petita divergència 
amb relació a quines són les competències que hauria de tenir el MINURSO. I, per 
tant, tal com vaig expressar, nosaltres ens abstindrem a la resta de la moció, perquè 
compartim el 100 per cent de l’exposició de motius, i amb relació a les propostes 
d’acord, doncs, un 90 per cent. Però sí que vam dir que aquest 10 per cent… Saben 
que intento ser sempre coherent políticament en allò que fa al Govern, en aquest cas, 
del meu partit a Espanya; per tant, votar que sí al punt 1 i a la resta m’abstindré. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Sí, d’una manera molt breu. El 
meu grup municipal també s’abstindrà en la votació d’aquesta moció o declaració 
institucional d’alguns grups d’aquest consistori, perquè entenem que estem parlant en 
alguns punts d’àmbits competencials que sobrepassen els nostres límits. 

Nosaltres vam fer una proposta al grup que inicialment volia presentar aquesta moció; 
s’han mostrar inamovibles, no han volgut canviar i, per tant, nosaltres no hi podem 
votar a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé què els 
sembla a la resta de grups municipals si podem fer la separació del punt primer per 
permetre a la regidora Veray, a nosaltres ens sembla correcte; per tant, si a tothom li 
sembla correcte, doncs, faríem separat en bloc l’1 i després tots els altres, eh?, si els 
sembla bé. 

Doncs, passaríem a la votació del primer punt d’aquesta proposta. 

Vots a favor? 

Molt bé. 

I de la resta dels acords, vots a favor? 

Abstencions? 

Senyor secretari… 

Sr. secretari: Queda aprovat, per tant, per unanimitat el primer punt de la moció. I el 
segon, tercer, quart i cinquè, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana - MES, 
CUP - Crida Girona i l’abstenció dels grups municipals Partit Popular i Ciutadans. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Ara passaríem a la part de control, on donem compte de totes aquestes resolucions 
que estan aquí ressenyades. Si tenen algun dubte… Sí, sí, digui’m. 

VOTACIÓ del punt número 1 

Sotmès a votació el punt número 1, és aprovat per unanimitat dels assistents. 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
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Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

VOTACIÓ dels punts números 2, 3, 4 i 5 

Sotmesos a votació els punts números 2, 3, 4 i 5, són aprovats per majoria absoluta 
dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona, senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Abstenció: 

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, jo els faré dues preguntes i un 
prec relacionats amb el tema del control, eh?, del que hem vist. 
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En primer lloc, la meva pregunta és saber la motivació per la qual, doncs, es van pagar 
1.000 euros al dinar de l’Asociación Española de Estudios de Mercado, Márqueting y 
Opinión en un dels seus dinars que va celebrar en el marc de l’auditori. En unes 
jornades els vam pagar 1.000 euros nosaltres per aquell dinar. 

I ja que faig aquesta pregunta, i va relacionat amb l’auditori, un recordatori a la senyora 
Plana perquè dos mesos després de la meva primera pregunta sobre quan, com i, 
diguéssim, a qui se cedia gratuïtament i a qui no l’auditori de Girona encara no se m’ha 
respost aquella pregunta, malgrat que en dos plens consecutius se m’ha dit que se’m 
respondria als dies següents. Per tant, un recordatori i una pregunta perquè van 
relacionats amb l’auditori. 

El segon és un prec, és un prec perquè hem vist que han aprovat el Pla estratègic 
d’arxius i digitalització, que han aprovat per junta de govern un pla estratègic d’arxius i 
digitalització. Aquest pla estratègic entenem que tenia un contingut tècnic o molt tècnic 
i per això en cap moment s’ha compartit amb l’oposició. Però els agrairíem si 
poguessin vostès, des de l’Àrea d’Alcaldia, organitzar una trobada perquè se’ns 
expliqui aquest pla estratègic d’arxius i digitalització a l’oposició, perquè també hi 
estem interessats. I malgrat que és un tema que han aprovat per junta de govern, a 
nosaltres ens interessaria tenir un contingut, conèixer-lo de primera mà amb els 
tècnics que l’han dissenyat. 

I la tercera preocupació, preocupació per la contractació per un valor 
d’aproximadament diria que són 1.400 euros de l’Àrea d’Hisenda a l’empresa Comsa, 
una empresa que està investigada pel 3 per cent en el cas de Convergència i la família 
Sumarroca. És un contracte que està fet de 1.000 i escaig euros per una gestió 
concreta en l’Àrea d’Hisenda que hem pogut veure en la relació de decrets, que, per 
tant, és una decisió directa no de concurs, sinó que és directa de contractar l’empresa 
Comsa per fer aquesta gestió.  

A nosaltres ens preocupa, és una empresa que es pot mirar en els webs, diguéssim, 
que és una de les empreses relacionades amb la família Sumarroca, que està també, 
doncs, sent investigada pel tema del cas del 3 per cent amb el Partit de Convergència. 
I, per tant, com hem vist aquesta contractació en els decrets, hem aixecat les orelles 
perquè ens preocupa i ens agradaria saber els motius pels quals s’ha escollit aquesta 
empresa, per evitar suspicàcies. Si més no, perquè ara mateix, doncs, no ens ha 
agradat trobar-ho dintre els decrets consultats. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, primer també, doncs, apareixia 
en aquests decrets l’adhesió a la declaració del Consell Català del Moviment Europeu i 
la participació també a la Setmana d’Europa i, bé, veiem que aquesta declaració 
també és una decisió, diguéssim, unilateral del Govern. Doncs, nosaltres, la veritat, 
manifestar que no la compartim.  

Hem llegit aquesta declaració i constantment és una demanda de més Europa, de més 
cessió de sobirania, i, la veritat, en els moments actuals en què Europa ha pres 
algunes decisions en les quals estem absolutament en contra i que deixen molt que 
desitjar i quasi m’atreviria a dir que no gaire en la defensa dels drets humans, doncs, 
assumir aquesta declaració i adherir-nos-hi no ens sembla…, bé, manifestar que no hi 
estem d’acord. I demanar fins i tot que aquest tipus de declaracions, crec que és una 
cosa igual que fem declaracions institucionals, estaria bé que també es portessin a ple, 
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malgrat que la llei…, entenc que ho deuen haver fet perquè no els obliga. Però me 
sembla que és una declaració important, una cosa perquè passi per ple. 

Llavors, també apareix el tema de la sentència del Castell de Sant Miquel, i aquí, 
doncs, ens agradaria…, sabem que més enllà de la sentència, des de Celrà s’han 
posat en contacte amb vostès i voldríem saber una mica també quin és el seu 
posicionament amb relació al Castell de Sant Miquel, i una mica què preveuen o com 
preveuen actuar amb relació a les demandes fetes pel municipi veí de Celrà. 

També hem vist que s’aprovava un programa operatiu per a l’activació socioeconòmica 
i urbana dels barris, i concretament era sobre Santa Eugènia, Can Gibert, Pont Major, 
sector Sant Narcís i carrer del Carme. Només conèixer una mica en què consisteix 
aquest programa i també saber una mica, doncs, per què s’han escollit aquests barris. 

És això, moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Molt bé. Respecte a les 
jornades i que s’aportés un import de 1.000 euros per unes jornades que es van fer a 
aquests Estudios de Márqueting, ho desconec. És molt usual que quan se fan depèn 
de quines jornades, depèn de les persones que vinguin a la nostra ciutat, doncs, donar 
certes ajudes. Pot ser en via de dinar o potser en vies turístiques o pot ser de diferents 
maneres. És important, estem treballant intensament tot el que és el turisme de 
negoci. Creiem que és un sector que cal potenciar. I, per tant, això és molt usual, de 
sempre, s’ha fet sempre. Per tant, que segurament se n’aniran trobant molts d’aquest 
estil d’aportacions d’aquests imports així petits que el que pretenen és promoure i 
ajudar a aconseguir més turisme de negoci. 

Quant al prec que ha efectuat també el senyor Salellas sobre el Pla estratègic d’arxius 
i digitalització, té tota la raó, ho havia d’haver presentat a tots els membres de 
l’oposició, només faltaria. Ho lamento i ho esmerçarem immediatament i farem aquesta 
trobada. 

En tercer lloc, respecte a Comsa, ja també ho mirarà la regidora Planas. Ens 
n’assegurarem. Evidentment, si hi ha empreses que no és adequat que treballin amb 
una administració per aquests temes, doncs, evidentment no se farà. Però hem 
d’esbrinar exactament quin tipus de contracte, ara ho desconeixem. 

Respecte a l’adhesió a la declaració del Consell Català del Moviment Europeu, bé, és 
un tema que hi hauria molt de debat aquí, perquè una cosa és que estiguin succeint 
temes i amb unes reaccions no poc adequades, absolutament insensibles i en les 
quals en absolut podem estar d’acord referent a fets dramàtics que estan succeint, que 
tots lamentem moltíssim, això i altres coses, és a dir, també hem tingut molts 
problemes amb les reaccions europees en el tema de la crisi. Ho sabem. Molts podem 
ser molt crítics. Una altra cosa és si d’això es desprèn que la voluntat europeista ha 
desaparegut de la ciutadania de Girona. Jo crec que això tampoc és així.  

Per tant, aquí es tractava de fer una commemoració del Dia d’Europa, però això no vol 
dir que sigui amb cofoisme i amb «que bé que està tot»; al revés, no sé si han tingut 
oportunitat de ser aquest matí en la… Doncs, jo crec que precisament tothom ha sigut 
absolutament crític, això sí, amb voluntat de a veure si es pot treballar per millorar-ho. 
Per tant, nosaltres en aquest sentit continuarem amb el llegat de De Puig i 
continuarem amb el llegat de tantes persones humanistes i europeistes. I que crec, em 
sembla, que de moment és la voluntat de la ciutadania de Girona. Per això ho hem fet, 
eh? 
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Respecte a la sentència del Castell de Sant Miquel, efectivament, doncs, ja saben 
vostès que es va resoldre a favor dels límits tal com plantejava l’Ajuntament de Girona. 
No obstant això, nosaltres coincidim absolutament –és cert, vaig parlar amb l’alcalde 
de Celrà– que allò és i no és de ningú, és a dir, allò és per al gaudi de tota la 
ciutadania sigui d’on sigui, i evidentment de Celrà i de Girona. 

Sí que és cert que volem que des de Celrà també se sentin un punt més còmodes. 
Sembla que no se senten còmodes amb aquesta situació. Per tant, el primer que hem 
fet és estudiar jurídicament les titularitats, perquè sembla que aquí també hi ha una 
mica de confusió. Perquè hem de pensar que no són de titularitat pública. Per tant, bé, 
estem estudiant això, ho estem veient. Però, evidentment, crec que serem capaços 
perfectament de trobar una fórmula en què tots dos, els dos municipis –m’estic 
referint–, ens sentim ben còmodes. I crec que és la voluntat també de tot el consistori 
que sigui així. Segur que trobarem la fórmula. 

I respecte a aquest programa operatiu, efectivament, s’ha pogut dur a terme gràcies a 
una subvenció del SOC de 50.000 euros, i estic segura que la tinenta d’alcalde de 
Promoció Econòmica estarà encantada de poder-los explicar exactament les 
motivacions, les argumentacions i les accions que mouen la seva creació. 

Molt bé. Doncs, ara ja podríem passar, si de cas, a precs i preguntes. 

PRECS I PREGUNTES 

També com vam fer en la darrera sessió plenària, cadascun dels regidors que formem 
el Govern prendrà nota de les preguntes o precs que li afectin… (Veus de fons.) No, 
perfecte, perquè si així ens deixem alguna jo vaig puntejant. Les emetran en veu, no?, 
també? Sí, perfecte. 

Doncs, cadascun dels regidors del Govern irà prenent nota com l’altre cop de les 
preguntes o precs que efectuïn i després aniran contestant en bloc cadascun dels 
regidors, eh? 

Molt bé, senyor Vázquez. No? Doncs, vinga, passem a… Sí, el senyor Granados… 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Al mes de gener Mou-te en bici va presentar una moció de compromís de l’Ajuntament 
de la ciutat amb la bicicleta. Nosaltres com a CUP - Crida per Girona estem demanant 
una política favorable a la circulació de bicicletes. Volem preguntar-vos: com està la 
fase d’execució del carril bici del Pont Major? Tenen pensat ampliar les estacions de 
Girocleta de Sant Daniel i Vista Alegre? Tenen pensat iniciar el carril bici o via verda 
que connecti Girona amb Celrà? Els veïns de Mas Ramada demanen que quan 
arribarà el carril bici al sector est. 

Després, voldria fer una pregunta: per què no s’han començat a instal·lar les 
papereres compartimentades per a la separació de residus a les escoles i instituts de 
la ciutat? 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, la senyora Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP - Crida per Girona): Gràcies. A veure, faig una pregunta 
sobre un tema de jornada laboral dels treballadors públics d’aquest Ajuntament, 
perquè segons conveni són trenta-cinc hores, però que ens trobem que hi ha persones 
que fan un horari de més hores i fóra bo que tothom fes el mateix. 
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Després, faig un prec. A veure, sobre els autobusos demanem més freqüència del pas 
per Emili Grahit: les línies 3 o 4 de Teisa a Salt o les 5 i 7, TMG Girona, poguessin 
passar per Emili Grahit directament des del passeig d’Olot en girar a la plaça Països 
Catalans i tornada per Joan Maragall. Es cobreixen així les necessitats de servei a 
equipaments importants, per exemple, la nova biblioteca, la universitat –la que està a 
l’antiga Normal, vull dir, eh?–, el parc Central i el barri de l’Eixample, accés per al 
comerç. Així no s’obligaria els usuaris a anar sempre a Poeta Marquina o plaça 
Marquès de Camps. Es podrien fer itineraris alterns com, per exemple, es fa amb la 
línia 7: un viatge acaba a la plaça Marquès de Camps i l’altre a Torre Gironella. La línia 
que més s’hi aproximaria seria la 8, però dóna –com saben– molt poc servei. 

I un prec, un altre. A Palau no hi ha estació de Girocleta, nosaltres demanem que es 
faci una parada de Girocleta però per a bicicletes elèctriques en aquesta zona, atesa 
com de complicat és arribar allà dalt amb la pujada que hi ha, no? Aquestes bicicletes 
elèctriques les podrien agafar a la parada d’Ernest Lluch, que seria el lloc on podrien 
fer el canvi de la bicicleta convencional a la bicicleta elèctrica.  

Si això ho veieu factible, també s’hauria de mirar si hi ha altres barris de la ciutat… És 
que veig que riuen molt. (Remor de veus.) D’acord, d’acord, bici elèctrica. Agafar-la a 
la plaça Ernest Lluch i mirar si també hi ha altres barris, que també aquesta seria una 
solució. Perquè, a veure, tenim molts barris que tenen problemes per desplaçar-se per 
la ciutat i les comunicacions entre segons quins barris són complicades, i el que hem 
de mirar és mirar potser no tant a l’interior i més a l’exterior de la ciutat o a les parts 
que estan més allunyades del centre.  

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Costa. El 
senyor Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, la primera no està inclosa, però 
és, diguéssim, una queixa formal perquè hem tingut constància d’una nova 
contractació d’una persona eventual lligada a Alcaldia i a Comunicació; nosaltres 
simplement mostrar el nostre rebuig a incrementar el grup de persones de càrrecs 
eventuals, com sempre hem dit. I, per tant, doncs, aquesta era una simple queixa, 
tampoc esperem ara que hi hagi cap resposta, però sí que volíem que en quedés 
constància. 

Dit això, algunes preguntes que sí que apareixen. La primera, mostrar el nostre rebuig 
per unes declaracions –i m’agradaria que les expliqués millor, senyora alcaldessa– en 
què vostè qualificava que Joc de trons ens agradava a la ciutat perquè portàvem 
professionals liberals mitjans, que era el tipus de gent que ens agradava que vingués a 
la ciutat. Això és el que vam poder llegir en els mitjans de comunicació. És una frase 
que a nosaltres ens va preocupar perquè creiem que té un contingut classista, en el 
sentit que a nosaltres ens agrada que vingui tothom a Girona, no només un tipus de 
persona o un tipus de professional determinat. Tothom pot voler visitar cultura i tothom 
pot voler, diguéssim, participar de la ciutat de mil maneres diferents i no lligar una sola 
classe social a un tipus de comportament. Això, doncs, a nosaltres ens va molestar i 
per això ens agradaria que ens expliqués millor o més bé què volia dir, donar-li 
oportunitat que ho faci, si és que creu que s’ha d’explicar. I si és que no, doncs, que 
ens ho digui. 

En segon lloc, fer una petició. Hem pogut saber en els últims dies que podríem 
reclamar l’IBI de les escoles concertades a l’Estat, que ara mateix no cobrem. Ens 
agradaria com a prec que incloguem aquest IBI a les escoles concertades. Que amb la 
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senyora Planas en vam estar parlant la setmana passada i que em va dir: «No, l’IBI de 
les escoles concertades que no paguen sí que el podem reclamar a l’Estat perquè ens 
el faci efectiu.» (Veus de fons.) Ah, és que vaig entendre que això tampoc ho fèiem. 
Bé, doncs, així si ja ho fem, no fem cap prec. 

En tercer lloc, hem rebut queixes per part de diverses associacions per la manca de 
planificació, coordinació pel que fa a espais físics on, diguéssim, trobar-se les 
associacions, conflictes que se’n deriven, i també en general la manca de treball 
conjunt que hi ha entre les associacions perquè es puguin parlar, debatre, trobar-se i 
planificar conjuntament, ja sigui per espai, temps o activitats. Per tant, volíem fer un 
prec que es treballi molt més en aquesta línia.  

I un cas particular que és el de l’Agrupament Escolta Vista Alegre, que des de fa tres 
mesos espera resposta. Ningú s’hi ha posat en contacte per trobar, diguéssim, la 
solució. Que ja li vam preguntar al senyor Berloso, s’hi van posar en contacte, però ara 
fa dos o tres mesos que no responen les peticions de l’agrupament. Fet que ens 
preocupa. Això ens han transmès l’equip de caps de l’agrupament. Entendrà, senyor 
Berloso, que donem credibilitat a aquesta versió. 

També ens agradaria saber el posicionament de l’alcaldessa al voltant del gasoducte 
Midcat, que algunes informacions preveuen que pugui creuar les comarques gironines. 
És un projecte antic que es vol recuperar. I a nosaltres, doncs, ens preocupa. Ens 
agradaria saber quin és el posicionament de l’actual equip de govern del gasoducte 
Midcat. Saber quin és el posicionament de l’equip de govern. 

També en els decrets del mes de març vam trobar que l’Ajuntament havia fet un decret 
de compra d’un edifici de la Pujada de Sant Feliu, que és un dels edificis que entenem, 
doncs, que compràvem per al Museu d’Art. Ens agradaria saber si ja l’hem comprat i 
si, per tant, és cent per cent nostre. I si no l’hem comprat –que ara veig que fa que no 
amb el cap la Maria Àngels–, com és que no l’hem comprat si hi ha un decret signat 
del mes de març conforme es comprava aquest edifici. 

També un prec que és que ja que en el Ple passat vam aprovar el que és el Pla 
especial per al tema dels clubs cannàbics, a nosaltres ens han arribat peticions 
d’informació respecte de com havia acabat tot aquest tema. I proposaríem a l’equip de 
govern que fes un mapa en què quedés clar en quins llocs es poden instal·lar els 
cannàbics i quins no. I que quedés clar per a aquella gent que ara que ja hem 
normativitzat el tema i que, per tant, no ho prohibim, sinó que el que volem és 
fomentar; no fomentar, però que es puguin fer els clubs cannàbics en espais concrets, 
que se sàpiga quins són aquests espais concrets. Llavors, faríem un prec de si es pot 
fer aquest mapa perquè la gent ho tingui. 

I l’últim punt, en el marc de la reunió de la setmana passada al barri de l’Eixample dels 
pressupostos participats, vam poder saber que no s’havia fet res del projecte aprovat 
l’any passat pel que fa als bonys del carrer de la Rutlla. Se’ns va comunicar que no hi 
havia hagut cap avenç en aquest sentit, que està el projecte encara per redactar 
malgrat que es va aprovar el juny passat. Això és el que es va transmetre a 
l’associació de veïns. Ens agradaria saber si realment és així; si és així, doncs, 
denunciar que és greu que un any després que els veïns aprovin que aquell és el 
projecte del 2015…, ai, el pressupost d’aquell any, doncs, encara no hi hagi ni tan sols 
el projecte redactat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Salellas. 
La senyora Pèlach… 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, felicitar la 
regidora de Salut, doncs, pel tema de la Setmana de Salut, perquè, precisament, és un 
tema el de l’alimentació infantil que no fa gaire, arran de la reunió que vam tenir en el 
debat sobre el  ( . . . ), en vam estar parlant i són diversos regidores i regidores les que 
vam estar d’acord que era un tema important el tema de l’alimentació, sobretot infantil, 
lligat a la salut. I, per tant, felicitar per les accions. 

Llavors, preguntar sobre el consell LGTBI. Ens van comunicar, doncs, que es portaria 
a ple un reglament, però després, en canvi, sortia una notícia al diari que parlava d’un 
pla de treball. Tenim una certa confusió de tot plegat, perquè, clar, ens arriba una 
informació directament per vostè, però després, en canvi, als diaris és una altra, que 
penso que no té massa a veure una amb l’altra.  

Llavors, també, doncs, dir en aquest sentit, clar, hi ha un consell que no s’ha reunit i, 
llavors, ens sobta també que es facin aquests avanços o es decideixi sobre un pla de 
treball sense que hi hagi realment una reunió del consell o de la plenària del consell. 
Ja sé que hi ha una comissió permanent que es reuneix i que té capacitat, diguéssim, 
doncs, executòria, perquè ens entenguem, no?, però entenem que les decisions de 
fons s’han de prendre en el consell. I, per tant, ens sap greu que es vagi avançant en 
acords quan nosaltres en el consell en el seu moment ja vam preguntar sobre aquest 
pla de treball, per exemple, i en aquell moment encara no se sabia massa res, era una 
cosa com molt… I ara, doncs, sembla que ja es dóna per fet. 

Agrairíem que es tinguessin més en compte, doncs, els consells participatius que té la 
ciutat. I tenir en compte també que avui en dia tenim, diguéssim, moltes vies de 
comunicació amb les persones i, per tant, no cal sempre que es produeixi una reunió 
de la plenària per informar els membres del consell, que a vegades sembla –i això 
també ho hem demanat en altres consells, no?– que quan se va avançant, encara que 
entenc que no es poden fer plenàries cada mes, doncs, sí que es pot anar informant 
els membres del consell dels avenços i donar la possibilitat també que opinin o que 
diguin la seva sobre les diferents decisions que es van prenent. I si realment és un 
debat més de fons, doncs, sí, potser caldria reunir-lo. 

També preguntar sobre com està l’estat del Pla integral de Girona est, saber com està 
i quan es preveu la propera reunió. En vam fer una ara ja fa força temps i no n’hem 
sabut res més. Doncs, preguntar una mica com està.  

En aquest sentit també preguntar, ens han fet arribar que a Vila-roja hi ha una oficina 
de Correus que es tanca, llavors, dir també si des del Govern es pensa fer alguna 
gestió per intentar evitar el tancament d’aquesta oficina, ja que és una altre servei que 
desapareix d’aquest barri i d’aquest sector, que contínuament veuen com els serveis 
van desapareixent, siguin caixes, siguin en aquest cas Correus, però també comerços, 
etcètera. 

També ja que això de la Comissió del Nomenclàtor, doncs, sembla que va tot lent, 
no?, que ara hem de fer el reglament i ara tot va a poc a poc, nosaltres anem llançant 
propostes. I en aquest cas és una sobre el carrer Grober, en el qual creiem que valdria 
la pena que aquest carrer fes esment també, doncs, de les treballadores del fil que 
eren qui, doncs, realment aguantaven la indústria i, a més a més, així també ajudaríem 
a donar protagonisme a les dones, i a les dones com a membres de la història, com a 
part activa i part activa que també van fer, han construït la societat i han fet història. 

També volíem preguntar, i en aquest cas directament a la senyora regidora Sílvia 
Paneque, a veure exactament, doncs, què va informar o potser podria dir desinformar 
a la reunió a què va venir amb els veïns de Domeny sobre un projecte que des de la 
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CUP - Crida per Girona hem estat elaborant i hem estat treballant i vam fer explícit, bé, 
vam voler donar la possibilitat o vam voler compartir, podríem dir-ho així, perquè volem 
fer-ho participativament, doncs, vam voler compartir també amb els veïns del barri. I 
exactament en aquesta trobada que va tenir lloc –almenys així ens ho han fet saber–, 
es veu que va dir que havíem tret unes dades de l’Ajuntament, doncs, ens agradaria 
que ens expliqués quines són aquestes dades que nosaltres hem tret de l’Ajuntament 
d’una manera que no sigui regular o no sé com ho va dir. 

És un projecte que voldria saber que és un projecte obert, que té una clara vocació 
d’avançar en la participació dels joves. No és un projecte que hàgim fet d’amagat, sinó 
que és un projecte que precisament havíem inclòs en el llistat de projectes del 15 + 1. 
I, per tant, doncs, en el seu moment també vam proposar-lo i en vam parlar amb 
l’equip de govern i concretament amb els regidors i regidores que en aquell moment es 
van designar per interlocutar amb nosaltres sobre aquests projectes. Per tant, és un 
projecte de voluntat que vol millorar la ciutat, no es fa a l’esquena de ningú. I, per tant, 
ens agradaria una mica que ens aclarís, doncs, quines són aquestes afirmacions que 
vostè va transmetre als veïns d’aquest barri. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
El senyor Terés… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A veure, la 
primera pregunta és amb relació a un tema sobre el qual ens han arribat algunes 
informacions contradictòries d’una qüestió que ja ha sortit i jo mateix he portat en el 
torn de preguntes, amb relació a l’espai cívic de la Rosaleda, perquè sembla que 
malgrat haver-ho preguntat aquí reiterades vegades, sobre el model de gestió, que hi 
havia la intenció que això fos cedit al tercer sector, ara ens ha arribat la informació que 
aquest espai passava a gestió, no es gestionaria o com a mínim no es tindria la 
coordinació des de l’Àrea de Promoció Econòmica i passava a l’Àrea de Serveis 
Socials, Centres Cívics, que encara que està a Serveis Socials. Això és el que ens ha 
arribat i que s’estudiaven altres models de gestió. 

Això és el que ens van dir literalment. És a dir, el bar ara formarà part de l’espai cívic i 
no serà una cosa a part com fins ara. Bé, aquesta és la informació que com a mínim 
una part dels veïns van entendre. 

L’altra pregunta és amb relació a la Xarxa de Municipis d’Economia Solidària. Crec que 
en algun anterior Ple els companys de la CUP van preguntar sobre aquesta qüestió, i 
la pregunta que fèiem, prec pregunta, per dir-ho així, és si l’Ajuntament de Girona té 
intenció d’adherir-se a aquesta xarxa de municipis que fomenta l’economia solidària a 
la ciutat com una de les pràctiques, doncs, que poden tenir-se en compte a l’hora de 
desenvolupar nous models econòmics. 

Després, una altra qüestió que és molt més pragmàtica i que segurament avui o 
aquests dies de pluja molts de nosaltres ens trobem, i és un tema ben simple que té a 
veure amb els panots que hi ha a les voreres. No sé si a vostès els passa, però si vas 
a preu per les voreres d’aquesta ciutat és molt habitual trobar-se panots, lloses que 
estan mal fixades a terra i que, per tant, quan les trepitges esquitxen aigua, perquè s’hi 
col·loca l’aigua a sota, no? Jo crec que és una cosa en què tots ens hem trobat i que 
crec que té una fàcil solució, que és que passi la brigada o qui sigui –entenc que la 
brigada que té la competència de «paleteria»– i que pugui fer aquest repàs. I ja sé que 
hi ha moltes voreres a la ciutat i que això, doncs, requereix una petita inversió, però 
sobretot temps. I que, per tant, demanaríem que es repassin, perquè és una cosa de 
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fàcil solucionar, però que per contra provoca moltes molèsties, no?, sobretot en època 
de pluja. 

Llavors, un tema de més transcendència, un tema de més transcendència que té a 
veure amb les declaracions de la presidenta de l’Associació de Municipis per la 
Independència: aquest municipi ha ostentat durant uns anys, i en la figura del seu 
alcalde, la presidència d’aquesta associació, i ara ens trobem que aquestes 
declaracions ens desorienten una mica, com a mínim als regidors que vam donar 
suport a la moció de suport a la declaració del Parlament, no? No ens queda clar si 
tenim el suport, doncs, d’aquesta institució. Ens agradaria que des de l’Ajuntament 
s’instés que fos més clar el posicionament de l’AMI amb relació a la desobediència, 
perquè entenem que tard o d’hora hi haurà de ser. És a dir, què passaria si els que 
estem imputats por rebeldía y sedición –recordo que són els termes en què se’ns 
investiga des de l’Audiència Nacional–, què passaria si això finalment prosperés i, per 
tant, doncs, ens inhabilités per càrrec públic. Jo ho tinc claríssim, és a dir, el que ens 
toca és desobeir. I, per tant, tard o d’hora aquesta desobediència no la podem 
posposar per al final i de forma única, sinó que cal començar-la a exercir, i, per tant, ja 
des d’ara. 

Per això no entenem les declaracions de la presidenta de l’AMI en el sentit de dir que 
la desobediència no és aconsellable i que s’ha de posposar i que, a més a més, la 
veritat és que tampoc tinc la sensació que l’AMI hagi fet molt de costat a aquests 
ajuntaments que ens hem posicionat d’aquesta manera, com a mínim públicament i a 
raó d’aquestes últimes declaracions, no?  

I, per últim, un tema que té a veure, doncs, amb una situació que vam viure ahir, però 
que segurament es repeteix molt freqüentment a la ciutat que té a veure… Dic que ho 
vam viure ahir perquè alguns dels aquí presents vam participar d’una manera o d’una 
altra en la cursa de Palau a favor del poble sahrauí. I l’exregidor Jordi Navarro em feia 
recordar un tema que segurament hauríem de portar i treballar que és el tema dels 
residus que es generen a les festes o a les activitats que organitzen les entitats de la 
ciutat, no? És a dir, els gots que es donen quan es fa un avituallament, quan es fa una 
festa de barri, doncs, els estris que a vegades es proporcionen… I crec que té raó, i de 
fet hi coincidim plenament, en el sentit que caldria promoure des del mateix 
Ajuntament l’ús d’estris reutilitzables, perquè es genera molta brossa, molt de residu 
que té a veure amb tot això. I, per tant, com que l’Ajuntament, via subvenció, via suport 
o per la relació que té habitualment amb aquestes entitats veïnals o entitats que 
organitzen esdeveniments, podria incidir per tal que es generi el mínim volum possible 
de residus a partir, doncs, de la utilització de gots reutilitzables, etcètera. 

I, per tant, faríem aquest prec que es consideri aquesta possibilitat. 

Moltes gràcies.   

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Terés. Hi 
ha hagut un tema que no hem acabat d’entendre que era el d’una xarxa d’economia 
social o… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, existeix creada per alguns municipis de la 
demarcació de Barcelona, encapçalada per l’ajuntament… (veus de fons) Teòricament 
hi som, però nosaltres no hem aconseguit…, o sigui, a la relació d’entitats que figura 
l’ajuntament adherit a xarxes i tal no hi consta. I des de la xarxa tampoc en tenen 
massa coneixement, perquè així ens ho han indicat. O com a mínim, pel representants 
d’aquesta xarxa a la ciutat de Girona no els ha quedat clar si la ciutat de Girona s’hi ha 
adherit o no. I l’únic que preguntàvem és si hi som o si no hi som i, en tot cas que no hi 
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fóssim formalment perquè s’hagués de fer algun tipus d’adhesió formal, doncs, que es 
pogués fer. I en cas que s’hagi fet –ja aprofito–, que això es tradueixi en alguna 
iniciativa o en alguna proposta que fomenti aquest tipus d’establiments a la nostra 
ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): (L’alcaldessa intervé sense fer ús 
del micròfon.) 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Una única 
pregunta, eh?, d’un tema que ja saben que em neguiteja: els pressupostos participats, 
aquest any entre l’1 i el 12 de juny s’inicia el període de votació, amb dues novetats: 
aquest any desapareix la votació presencial amb papereta, s’allarguen els dies de 
votació, i la votació presencial se farà de forma telemàtica també en cinc centres 
cívics. Doncs, bé, en primer lloc, això és important perquè, per exemple, hi ha alguns 
barris del Girona est com, per exemple, Font de la Pólvora, on l’any passat hi va haver 
zero vots de forma electrònica, Mas Ramada un sol vot, Torre Gironella tres vots, Vila-
roja sis i Sant Daniel set. És a dir, que va ser molt minoritari. 

Tot i això, la pregunta és molt concreta: únicament ens interessaria saber o conèixer si 
continua vigent el compromís que va expressar la senyora Maria Àngels Planas, la 
regidora Maria Àngels Planas de cercar alguna solució al llarg dels propers mesos que 
abarateixi aquests més de 42.000 euros que costa el tema de la votació electrònica.  

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Albertí. 
Senyor Calvo… 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, tres preguntes. A l’anàlisi de la memòria de 
serveis socials hem detectat que hi ha un increment progressiu de les primeres visites 
fetes a Sant Narcís i Santa Eugènia, aquest increment és molt ascendent; preguntar si 
això també ho havien detectat, si tenen pensat fer alguna actuació al respecte per 
intentar rebaixar això i si, com que han augmentat les ajudes, si s’ha posat algun reforç 
en aquest equipament. 

I dues preguntes. Una amb relació als vehicles elèctrics: vam veure que hi havia un 
servei de missatgeria amb un vehicle elèctric. La pregunta seria si existeix alguna 
planificació o hi ha alguna previsió o està prevista la substitució d’alguns dels vehicles 
del parc municipal, per exemple, les motos de la policia, per vehicles elèctrics –no a 
curt termini, sinó una previsió a mitjà-llarg termini– per intentar que el parc de vehicles 
elèctrics superi el parc de vehicles, diguéssim, amb combustible fòssil. 

I una altra pregunta o un prec és a la rotonda del Decathlon, la que hi ha al costat del 
Bosc de la Pabordia, ens han comentat, i també ho hem detectat, que l’asfalt està molt 
i molt desgastat i això genera molts de…, que els vehicles rellisquin, si dintre del Pla 
d’asfaltatge que hi ha si s’ha contemplat –bé, no sé si seria per aquí o aquí– asfaltar 
aquella rotonda. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora Roca 
finalment. 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Totes 
les meves preguntes són per al regidor de Cultura, eh?, o sigui, en guàrdia. (Rialles.) 
Miri, senyor Ribas, en els pressupostos d’enguany moltes de les partides de cultura de 
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base, el que nosaltres en diem cultura important de base, s’han congelat o directament 
han baixat. Per exemple, la del Truffaut, l’any 2000 era de 36.000 euros i ara és de 
32.000; la partida dels centres cívics –els centres cívics considerem que són la primera 
finestra a la cultura que poden obrir molts dels ciutadans–, els centres cívics tenen una 
partida de 27.000 euros. A nosaltres ens sembla totalment insuficient. I, per exemple, 
la del Museu del Cinema també és una altra partida que s’havia rebaixat: eren 180.000 
euros l’any 2000, 173.000 el 2015, i nosaltres amb el nostre pacte que vam fer per a 
pressupostos vàrem tornar-la a pujar aquest any 2016 a 180.000. 

Per cert, la primera pregunta: hem llegit que la persona que gestiona la botiga del 
Museu del Cinema plega i ens agradaria molt saber què tenen previst fer. 

Bé, doncs, per contra d’aquestes xifres que es van congelant, hi ha hagut 50.000 
euros per a Joc de trons. Van sortir unes xifres als diaris que, per exemple, no 
contemplaven la despesa de portar el programa de RAC1 aquí; portar el programa de 
RAC1 aquí no és de franc i, en canvi, en la llista de despeses que sortia al diari, doncs, 
no hi era. 

Ja sé que vostè em parlarà de subvencions rebudes, segur; ja sé que vostè em parlarà 
de xifres de retorn, però el que passa –i d’això no és la primera vegada que en parlem 
i n’haurem de parlar molt més, perquè les nostres posicions són molt diferents–, miri, 
quan vostè parla de xifres de retorns, parla de xifres de retorns de restaurants, d’hotels 
i de botigues. Miri, per a la cultura de Girona, què vull dir?, per als creadors, per als 
actors i les actrius els beneficis de Joc de trons s’han limitat a la possibilitat de fer 
d’extres a 50 euros al dia. Una misèria, eh?, una misèria per als creadors i per a la 
gent de la cultura d’aquesta ciutat. 

No fa gaire vostè, senyora Madrenas, parlava –no sé si eren les mateixes declaracions 
a què abans ha fet referència el senyor Salellas–, però vostè va dir: «Nosaltres 
apostem per Joc de trons perquè la cultura ens fa ser ciutadans lliures i crítics.» Això 
és veritat, la cultura ens fa ser ciutadans lliures i crítics, per això sempre s’hi ha 
d’apostar. Però, senyor Ribas, li volem preguntar de veritat, que ens digui amb tota 
sinceritat, si vostè creu que Joc de trons, que és una sèrie on surten dracs que volen i 
que treuen foc per la boca pot ajudar realment la gent de Girona a ser més lliure i més 
crítica. O és que la veritat de Joc de trons el que pretén és ser un producte de 
promoció econòmica de la ciutat, i, en tot cas, s’hauria de dir així i no s’hauria de 
vendre d’una altra manera. 

També li volíem preguntar quina valoració fan sobre el festival Plot, que segons les 
seves previsions havia de tenir una mitjana de 300 a 500 espectadors a cada sessió, 
que és una xifra a la qual, traient el dia de Joc de trons, evidentment, no ha arribat mai, 
eh? 

I, per acabar, voldríem saber en quin estat es troba El Canal. Sabem que no funciona 
com a centre d’arts escèniques de Salt-Girona des de fa ben bé quatre anys; volem 
saber també què se’n fa de la partida de 360.000 euros anuals que hi ha 
pressupostada i que ha d’anar a càrrec de la Diputació i dels ajuntaments de Salt i de 
Girona. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Roca. 
Doncs, començarem amb les respostes. Si li sembla al senyor Manuel Martín… 
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Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo contestaré a 
la pregunta feta per la senyora Pèlach amb relació al nomenclàtor. El primer de tot 
gràcies per l’aportació i sobretot que aquesta aportació sigui de dones. 

I aprofito la nostra contesta per informar-vos sobre l’estat del projecte del nomenclàtor: 
la redacció del reglament està avançada, ja tenim un esborrany. En qüestió d’uns dies 
rebrem tots nosaltres com a grups municipals i els intervinents una còpia del document 
per tal d’aportar noves idees i enriquir el document final. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Martín. 
Passaríem al senyor Sastre. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, referent a la pregunta sobre el Midcat, és 
evident que estem parlant d’una infraestructura que transcendeix de molt el que és 
l’àmbit gironí i fins i tot l’àmbit català. La seva funció no és altra que intentar millorar les 
fonts d’abastament de gas cap a Europa, que ara mateix hi ha una gran dependència 
del Mar del Nord i de Rússia sobretot. És a dir, aquí també hi ha factors geopolítics pel 
mig. I la seva funció és intentar que no només la gran quantitat de gas que ve del 
Magrib arribi per Itàlia, sinó que també arribi per part de l’Estat espanyol i penetrar cap 
al que és l’interior d’Europa. 

Aquí entenc que l’interès que hi ha…, i em consta que hi ha entitats ecologistes que 
s’hi han manifestat, que tenen els temors que torni a ser una segona MAT, per dir-ho 
així. Tots tenim en la ment el que va causar, la ferida en el paisatge que representen 
les torres de la MAT. I hi ha hagut aquí tot un seguit de posicionaments que no sé si 
dir-ne en contra alguns directament, però altres almenys que diuen que compte amb el 
que es fa aquí, sobretot per l’afectació subterrània, per exemple, en els aqüífers, quan 
travesses algun riu o així. 

A veure, per part de l’Ajuntament, evidentment, aquí no hi podem entrar massa. 
També és una infraestructura transestatal, de manera que l’impacte ambiental i tot fins 
i tot transcendeix la mateixa Generalitat. El que sí que haurem d’estar totalment atents 
és que els informes d’impacte ambiental es facin de manera correcta i aquestes 
afectacions que poden tenir sobre el medi vagin amb avaluacions totalment rigoroses 
perquè aquesta afectació sigui mínima. El que entenem que sí que és una 
infraestructura totalment necessària a nivell europeu per seguretat energètica i millorar 
fons d’abastament. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Sastre. 
(Veus de fons.) El tema de les papereres de les escoles no sé si era vostè, senyor 
Sastre? 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí. Aquesta qüestió és veritat, moltes vegades 
quan es fan alguns esdeveniments no acabem de ser del tot rigorosos pel que fa a la 
generació de residus. Igual que hem de millorar en el reciclatge, també hem d’intentar 
generar menys residus. El millor residu és aquell que no es genera. Per tant, per 
exemple, quan fem les barraques un gran exemple són els gots de plàstic. Per tant, 
una opció seria intentar avançar al màxim que sigui possible en aquest sistema i que 
no hi hagi gots de plàstic ni envasos que la gent pugui fer servir i, a més a més, 
intentar sempre que sigui possible tenir contenidors perquè les persones puguin fer 
reciclatge. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí, moltes gràcies, senyor 
Sastre. Senyor Sánchez… 
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Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): A veure, el tema de Girona est –em 
sembla que era la Laia, no?–, el problema de la desaparició o del trasllat de Correus 
de l’oficina de Correus, bé, és una gota més del que està passant en el sector. 

Com a regidor del barri i com a govern estem molt preocupats per la situació que està 
vivint tant Vila-roja com Font de la Pólvora, Mas Ramada, Grup Sant Daniel. Però, clar, 
són serveis privats, que no és un programa públic, són serveis privats que per 
interessos econòmics o per situacions que no els convé, doncs, comencen primer per 
reduir els serveis, passen a actuar d’una manera parcial… O sigui, “la Caixa”, per 
exemple –i direm noms, perquè són fets–, va començar, doncs, a reduir temps i va 
passar de tenir un servei…, primer, teníem –dic «teníem» perquè em sento molt 
integrat, ja ho sabeu–, teníem la Caixa de Girona i teníem “la Caixa”. Teníem dues 
oficines, es van convertir després només en una i ara només hi ha “la Caixa” i a temps 
parcial, només obre unes hores. 

Correus ara sembla…, això ens va arribar la setmana passada en el moment de fer els 
pressupostos participats i fer el retorn dels pressupostos, no?, que el carter per 
casualitat va dir a final d’any, doncs, hi ha aquest rumor que… Això mirarem de fer el 
seguiment. Però és una gota més de la situació del barri que estan marxant: les 
farmàcies, una va baixar cap a baix, l’altra també s’està movent o intenta moure’s; 
taxis, ja sabeu que fa moltíssim temps que els serveis de taxis, doncs, costa que portin 
al sector; altre serveis privats d’alimentació també es neguen a portar els productes al 
barri.  

I evidentment que això a mi em preocupa moltíssim com a regidor del sector i, per tant, 
és un tema que no em preocupa, sinó també m’ocupa i que mirarem de fer tot el que 
nosaltres, des del nostre punt de vista, puguem fer, tenint en compte que són serveis 
privats, però mirarem de parlar amb ells i d’evitar que aquell barri es quedi sense 
serveis. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, el senyor 
Ribas… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré 
contestar-li les dues primeres preguntes de cop, després, si ho vol, i no amb afany de 
lluïment, parlarem dels números de Joc de trons. Però sí que, com diria aquell, 
m’agrada que em faci aquesta pregunta perquè li puc trametre una mica quina és la 
idea des de l’Àrea de Cultura del que signifiquen les sèries. Ara ja no parlem de Joc de 
trons, sinó que parlem del Plot conjuntament i el que podríem les arts audiovisuals, 
que entenem que en el moment actual estan jugant un paper fonamental en el futur. I 
Girona entenem que pot apostar o jugar un paper important dintre el món audiovisual: 
primera perquè tenim creadors, és a dir, ja no parlo només de directors com el senyor 
la Cuesta, el senyor Vila, el senyor Solés o Bellsolà, que han participat moltíssim i que 
són excel·lents exportadors de Girona cap enfora i que han sigut autèntics creadors 
del món audiovisual i sobretot de llargmetratges. 

Però la política va canviant i cada vegada el curtmetratge o la sèrie en si mateix juga 
un paper fonamental. A partir d’aquí, entenem que hem de buscar un relat que combini 
elements que vostè apuntava: el Museu del Cinema, Girona Film Office o el Bloom, 
utilitzar les beques Kreas, el cinema Truffaut, l’ERAM. És a dir, és anar creant tot un 
conjunt que ens permeti configurar un relat que jo crec que Girona el pot aportar. No 
només a la Girona promocional o plató, que també hi és i hem de saber o aconseguir 
que fora coneguin el nostre patrimoni i el valor afegit que comporta, sinó que al voltant 
de l’art audiovisual crec que podem configurar quelcom interessant de futur a nivell 
internacional. 
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És per aquí que neix aquest moment zero. Jo no m’atreviria a dir que el Plot sigui el 
primer festival de sèries, sinó que és un punt zero d’un inici de quelcom que volem 
anar molt més enllà i treballar-ho amb més profunditat. Perquè, com deia en Sergi 
Pàmies –que amb un company del seu grup un dia estàvem junts sentint-lo–, va 
arribar a fer una reflexió que jo crec que va ser molt interessant, i és que hem de ser 
capaços de mirar el valor en si cultural que pot aportar cada una de les sèries més 
enllà potser d’un debat, que potser no hi havia l’afluència que esperàvem, però sí 
aprofundir en aquest camp. 

Per tant, jo m’atreviria a dir-li que el Plot, amb més o menys afluència, marca una 
tendència molt clara en tots aquests elements que hem de jo crec que buscar les 
sinergies importants –com també el Festival de Cinema– per crear realment un relat 
unitari. 

Sí li puc dir que convé fer aquest exercici i aquest és on estem treballant: l’alcaldessa i 
jo estem analitzant festivals, estem analitzant qüestions per anar creant aquest relat 
que ens permeti que l’oferta sigui realment unitària i que posi Girona a nivell cultural en 
el mapa. 

A Joc de trons no hi entraré en profunditat, els números estan allà. Jo he sentit gent 
que ha dit que ens hem gastat 40, que ens hem gastat 50, que… Jo crec que 
l’important és el que ha donat Joc de trons de patrimonialitzar pròpiament la ciutat, de 
posar-la al mapa; hem de tractar-ho amb la justa mesura, hi estic totalment d’acord, a 
vegades se’n parla en excés, però donar-li el valor que té i donar-li el valor que té a 
nivell de promoció de la ciutat. I per això treballem colze a colze amb la tinenta 
d’alcalde de Promoció perquè, evidentment, hem de treure els rèdits que siguin 
necessaris, com dèiem avui a la presentació, de quelcom que jo crec que és 
interessant, que és una mena de concurs de curtmetratges que es diu Just for Flowers, 
que es fa en aquest període de Temps de Flors, que també intenta lligar aquest relat 
unitari.  

Jo estic disposat a quedar amb vostè, parlar en profunditat de cap a on anem caminant 
i què jo crec que pot ser molt interessant. 

Quant a El Canal, li diré que, efectivament, amb l’alcaldessa el primer que vam fer és 
quan jo vaig assumir les tasques amb ells és asseure’ns ella i jo a tractar aquest tema. 
És un tema que –vull que s’entengui bé el que diré ara, eh?– que ens preocupa, 
perquè li volem donar un contingut. Entenem que el tema del creador en l’àmbit del 
teatre ha de ser fonamental i la promoció en aquest àmbit ha de ser un eix vertebrador 
de tota la política, tant de la Diputació com de l’Ajuntament –i també combrega aquí 
l’altre municipi, Salt–, i li puc dir que ja hem fet diverses reunions amb els 
responsables i jo crec que abans d’estiu tindrem configurat quin és el camí a seguir per 
destinar correctament el pressupost aquí i aconseguir que El Canal funcioni en allò 
que l’equip de govern creu i jo especialment: la cultura neix des de baix i l’hem de 
potenciar, perquè és l’única manera que farem cultura realment que valgui la pena. 

I quant al pressupost detallat de cada una de les diferents partides, jo crec que ara 
tocarà asseure’ns amb tots els grups i tractar-ho en profunditat i analitzar cada un dels 
festivals. Per això sóc tan incisiu amb els indicadors no només econòmics, sinó de 
retorn social, perquè jo crec que en tots aquests és en els que hem de treballar per 
valorar cada una de les apostes que fem culturals a la ciutat de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la 
senyora Muradàs tenia res… Doncs, la senyora Plana. 
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Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Bé, gràcies. Jo tinc dues preguntes: una, la primera la 
del Rosaleda, la de la gestió de la cafeteria del Rosaleda. Jo no sé d’on deu haver tret 
la informació, senyor Terés, però com bé hem dit moltes vegades i retiradament, 
aquest és un projecte de promoció econòmica i de desenvolupament local i, per tant, 
queda dintre del que és també l’Agència de Promoció Econòmica. El Rosaleda –ho 
hem explicat diverses vegades– la intenció és que sigui un espai on es faci formació i 
a la vegada llavors es porti a la pràctica aquesta formació treballant-hi. Per tant, la 
gestió no ha variat, és la que és.  

I vaig explicar en diferents ocasions que la viabilitat econòmica, doncs, no és un 
negoci rendible. La intenció del Govern era que es gestionés mitjançant una entitat del 
tercer sector o diverses entitats del tercer sector, més ben dit, totes col·laborant en el 
mateix projecte, aquestes del tercer sector. Però què passa? Que, primer, 
evidentment, o sigui, hi ha d’haver un consens dintre d’aquest tercer sector, dintre les 
entitats del tercer sector per intentar mirar a veure qui fa què en el projecte. I, en segon 
terme, i molt important, hem d’ajustar i fer filigrana jurídica de com podem fer aquesta 
adjudicació. 

Per tant, entomo el mea culpa que potser anem una mica a poc a poc, però vostè 
entendrà que la gestió de posar-se tots d’acord a mirar de qui fa què i que a la vegada 
que legalment sigui viable i possible, doncs, costa una mica. 

Nosaltres tenim pensat el calendari que d’ara ja al juny, doncs, acabem de polir-ho i 
poder fer ja el conveni o la formalització d’aquest espai quant a la gestió i quant a 
portar a terme aquesta activitat. 

Lligat amb l’espai cívic, sí que és veritat que n’hem estat parlant amb l’Associació de 
Veïns de la Devesa i de Figuerola Bonastruc que han de conviure amb l’entitat que ho 
gestioni i que arribin a punts d’acord per intentar que no se solapin. Per exemple, si 
per part de l’associació de veïns fan uns vermuts els dissabtes al matí, doncs, que es 
posin d’acord amb l’entitat que ho gestioni i que ho facin conjuntament o que entre ells 
s’entenguin. Està parlat per les dues bandes i, per tant, jo crec que no ha d’haver-hi 
cap problema. 

Quant a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, això era una proposta 
que ens van fer precisament de la CUP i que nosaltres vàrem agafar, vàrem aprovar 
per decret l’adhesió i no només hi estem adherits, sinó que formem part del grup 
promotor: l’Ajuntament de Girona forma part del grup promotor juntament amb 
Sabadell i un parell de ciutats més que ara no recordo quines són. Però estem ben bé 
en el nucli d’aquesta xarxa. Per tant, no sé…, mirarem a veure si hi hem de constar i 
no hi constem; ho repassarem si ho tenen a la pàgina web o el que sigui, si no, ens hi 
farem constar. 

I crec que ja està, no? Ja està.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Plana. La 
senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, en resposta a la senyora Pèlach sobre el 
Consell LGTB, com sap vostè, perquè en vàrem parlar l’altre dia en Junta de 
Portaveus, precisament li vaig dir: «Hi ha hagut una reunió de consell.» I em va dir: 
«No ens n’hem assabentat.» Dic: «Perdó, no, és que era la permanent.» La permanent 
és la que s’ha reunit; la permanent és la que ha fet arribar… Per tant, a totes les 
entitats que formen part d’aquest Consell són les que han fet arribar aquest primer 
document, és a dir, en aquest cas, són elles les que han elaborat aquest esborrany de 
reglament, inspirant-se també i veient altres ajuntaments. I el procés ha estat una mica 
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invers, cosa que jo crec que és molt positiva. Ho han fet arribar a la regidora 
responsable del Consell i per això jo els vaig comentar que jo també ho faria arribar als 
portaveus dels grups municipals perquè ho poguessin veure, poguessin fer-hi 
al·legacions. Però també els vaig dir amb el benentès que és un document que ve de 
les entitats cap a nosaltres; per tant, que està treballat, està consensuat, però que, en 
tot cas, hi podrem fer les al·legacions que calgui. 

Pla de treball, pla de treball pròpiament no n’hi ha, és a dir, es va revisar l’ordre del dia 
en aquella reunió –si m’està parlant d’aquella reunió–, l’ordre del dia dels compromisos 
de l’última per veure en quin punt estàvem. Però pla de treball, el primer és aprovar el 
reglament. I el que sí caldrà és convocar després de l’aprovació el mateix Consell. 
Però, en tot cas, serien les mateixes entitats que formen part de la permanent més els 
regidors dels diferents grups municipals, és a dir, no hi ha cap altre actor a incloure. 

(Veus de fons.) 

Jo li suggereixo que quan llegeixi una notícia en referència a alguna cosa que li generi 
dubtes, de fet, no cal que esperem a precs i preguntes, vull dir, ens veiem i m’ho 
pregunti. Jo ara no sé ben bé quina frase m’està esmentant, però pla de treball que es 
refereixi el Consell LGTB, pròpiament pla de treball no n’hi ha: hi ha el reglament i hi 
ha els diferents acords que es van adoptant en cada Consell Permanent. 

Respecte al Pla integral de Girona est, tenen raó que hi ha un plenari pendent de 
convocar. Vostès estaven com jo en l’últim plenari, saben que hi havia algunes 
qüestions que tots vàrem considerar que calia millorar de cara a l’altre plenari. I en 
això estem, però no trigarem gaire a convocar el següent. 

I respecte al de Domeny, jo no ho sé, si jo pensés que vostès han fet alguna cosa 
irregular, no aniria a trucar a l’Associació de Veïns de Domeny, és a dir, els ho diria, si 
de cas, a vostès primer. Per tant, no sé exactament a què s’està referint. Jo he estat 
en dues reunions amb l’Associació de Veïns de Domeny i hem parlat de temes de 
barri. Respecte al Pla de joventut, com sap, la regidora Eli Riera es va reunir 
precisament amb vostès per parlar d’aquesta proposta seva; per tant, entenc que o és 
un malentès… o no sé exactament a què s’està referint. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): No ens vam reunir per parlar 
d’aquesta proposta amb la senyora Eli, li vam demanar una entrevista i vam estar 
parlant en general de tot el Pla de joventut i de totes les polítiques de joventut; no tenia 
res a veure amb aquesta proposta concreta, tot i que sí que li vam fer saber en aquell 
moment, doncs, aquesta proposta que estàvem treballant juntament amb gent del 
barri. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): En tot cas, en van parlar, no?, diguem-ho 
així, van parlar de la proposta. Ja està. Simplement dic que n’han parlat amb la 
regidora que pertoca. (Veus de fons.) El Pla local i que es tindrà en compte, com no 
pot ser de cap altra manera, allò que ens varen fer arribar.   

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, em penso que simplement 
matisar, no té res a veure amb la pregunta que li feia, que era una conversa concreta 
que ens han fet arribar, doncs, alguns veïns que van ser presents en aquesta reunió. 
Si vostè no ho sap, doncs, miri, a nosaltres sí que ens ha arribat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, si de cas, després una 
altra estona tranquil·lament concretin exactament a què s’està referint, perquè la 
senyora Paneque crec que no ho ha entès. 

I crec que encara li quedava una altra resposta. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Al senyor Calvo, sobre les primeres visites: 
no les volem rebaixar, li explico per què. El fet és que es van reestructurar els equips 
de serveis d’atenció bàsica, tant de Sant Narcís com de Santa Eugènia, i es varen 
reforçar perquè es detectava que hi havia necessitat o que la llista d’espera era massa 
llarga per a les primeres visites. Per tant, aquesta punta que veu ja era l’esperada si 
m’ho permet, perquè el que s’ha fet és reforçar per poder tenir aquesta atenció d’una 
manera més efectiva. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Deixaré, si de 
cas, les meves respostes de la Pujada de Sant Feliu, etcètera, eh?, per al final. 

El senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, al senyor Salellas, respecte als locals dels 
escoltes de Vista Alegre: és cert que ens van vindre a trobar un noi i una noia que 
deien que eren els caps, els responsables d’allà de Vista Alegre. Vam dir que 
buscaríem. En aquella zona no hi ha locals, sí que en teníem un al carrer del Carme. 
Vàrem dir que veuríem quines possibilitats hi havia. S’hi va anar junt amb les brigades, 
allà hi ha una inversió molt important a fer, ho vam transmetre al noi o a la noia –ara 
no sé si al noi o a la noia, hauria de veure-ho– que si estaven interessats, però que hi 
havia una inversió molt important a fer i que si continuaven estant-hi interessats que 
ens ho diguessin, que ho aniríem a veure perquè ho determinéssim. 

El que passa que aquí després també es va presentar un altre noi dient que també no 
sé què era dels escoltes interessant-se per la qüestió i el vàrem remetre, evidentment, 
a aquestes dues persones que ens varen vindre a trobar. No sé si el que li ho ha dit a 
vostè, doncs, és aquesta segona persona, que veritablement el vàrem remetre a 
aquestes dues o són aquests dos nois. Però sí que era per qüestió d’inversió. I se’ls va 
dir i esperem la notícia. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): La meva petició, diguéssim, me l’ha 
feta arribar… (tall en l’enregistrament) 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Els que es varen presentar com a caps. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Planas… 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, quant a la 
pregunta que ens comentaven de quin horari toca fer als treballadors de la casa, són 
37 hores i mitja, i així ho estableix la normativa dels pressupostos generals de l’Estat 
del desembre del 2012. Per tant, aquest és l’horari que correspon a tots els ens locals. 

I quant a la pregunta que ens feia el senyor Albertí dels pressupostos participats, jo he 
parlat amb el cap d’informàtica per tal de veure si es pot posar en contacte amb 
l’empresa, perquè en un primer moment el primer any ens varen dir que ens vendrien 
el programa, llavors, l’any següent ens varen dir que no ens el vendrien, a veure si 
realment podem arribar a un acord de compra d’aquest programa, ja que és un 
programa que el varen fer per a nosaltres. Ja sé que és general, però també molt 
especialitzat en nosaltres, i per tant, volem negociar a veure si podem tenir la compra 
d’aquest programa. 

Bé, quan sàpiga què passa ja li comentaré. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Alcalà… 
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Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Referent a la pregunta que feia…, bé, diverses preguntes relacionades amb la bicicleta 
que ens feia el senyor Toni Granados, comentar-li que avui ha fet quinze dies justos 
que es va fer la Taula de Mobilitat, que hi varen assistir 45 persones, entre les quals hi 
havia alguna representants, penso que eren dues persones, del grup de la CUP –cap 
de vostès, però sí que hi havia algun representant–, varen intervenir i varen fer 
algunes qüestions. I allà jo havia fet l’exposició de totes les preguntes que vostè m’ha 
explicat. Alguna cosa ha fallat que no li han traslladat. Com que són molt extenses, jo 
em comprometo a traslladar-li per escrit, amb dates i terminis, totes aquestes 
preguntes que m’ha fet. El tema de Mas Ramada va sortir, el tema del carrer del 
Carme, del Pont Major, etcètera. Li ho donaré detalladament. 

Referent a la senyora Ester, que em demana més freqüència a les línies de bus, bé, és 
un tema, diguem-ne, recurrent que va sortint i que necessitaria una reorganització de 
tot el funcionament de les línies. És complex. Jo sempre he dit que miraríem d’ajustar-
lo al màxim. Sé que no podem arribar a totes les parades amb una sola línia depèn 
d’allà on vagin de la ciutat, i com a molt s’ha de fer uns transbordament. 

Referent la qüestió de la Girocleta elèctrica, dir el que els dic sempre, que primer hem 
de consolidar el sistema actual, que penso que està funcionant cada vegada millor i 
que l’ampliació a un altre sistema començaríem a plantejar-la una vegada tinguem ja el 
desplegament de carrils bici, que en breu ja es començarà a plasmar. 

Referent al tema dels clubs de cànnabis, varen venir unes persones interessades en el 
tema del club de cànnabis i nosaltres els vàrem animar que ho fessin. N’havien tingut 
un, el varen tancar i varen mostrar el seu interès per poder tornar a obrir. 

Digui’m. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, només si em pot respondre el 
prec que li he fet exactament. Jo el prec que he fet és si poden elaborar un mapa on 
quedi clar on es poden posar clubs cannàbics o no. Li agrairia que em respongués 
això, perquè és el prec. 

Sr. Joan Josep Alcalà Quiñones (CiU):  Doncs, l’hi farem. Ja ho sé que és limitat, 
però ho farem. 

Les obres del carrer de la Rutlla, necessitaré més informació perquè fa tot just un mes 
que estic com a regidor i demanaré més informació. Sé que és una obra complexa 
que, de fet, ja hauria d’estar acabada, però sé de la complexitat de l’obra. Tenim 
problemes amb els embornals i amb la part aixecada de la vorada, que és diferent a la 
típica. És complexa, però sí que és cert que en teoria ja hauria d’estar feta. Em 
preocupo de com està. 

Referent a la rotonda del Decathlon, mirarem com està. Penso que no estava dintre 
del Pla d’asfaltatge. Ja els vaig dir que estava en el procés d’adjudicació i que eren 
criteris tècnics; tenim el pressupost que tenim i arribem fins a on arribem. 

I referent al tema del vehicle elèctric, dir-li que la nostra idea és firmar un acord per 
formar part del corredor elèctric, que el tenim força avançat, en el qual, dintre d’aquest 
acord, tens l’opció de tenir un pla estratègic sense cap cost per part de l’Ajuntament, 
en el qual aquest pla estratègic ha de determinar les infraestructures que necessitem, 
quina demanda hi ha, fer un pla de comunicació, de promoció econòmica, etcètera. 

Dir-li també que es va obrir l’obertura de pliques i l’adjudicació per a dos punts de 
recàrrega ràpida que tindrem a la ciutat, i que el termini crec que eren 35 dies. 
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Dir-li que TMG disposa d’un vehicle elèctric, que actualment estem utilitzant en proves 
tant en brigades en obres com el controlador de la zona blava dos vehicles elèctrics. 
Per tant, ho estem utilitzant. I la idea és d’anar substituint, en la mesura que el 
pressupost també ho permeti, per vehicles més sostenibles.  

Crec que ho he respost tot. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí? 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Perdoneu, una pregunta que 
he fet no s’ha contestat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Seria? 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Sobre les papereres 
compartimentades, per què no s’han començat a col·locar a les escoles i instituts de la 
ciutat. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Em relació a aquest tema, jo crec que el regidor 
Sastre ha respost al Grup de la CUP la pregunta que havia fet jo sobre les festes i la 
utilització d’envasos. 

I aprofito perquè a mi m’ha quedat pendent una pregunta, i no voldria intervenir 
després de l’alcaldessa, amb relació al tema dels panots i les voreres. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, ara ho estava comentant al 
regidor Alcalà. I respecte a les altres papereres, doncs, ja li mirarem i ja li… 

El Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca: Sí, gràcies, disculpa, Martí. Referent al tema 
dels panots, efectivament, tenim molts quilòmetres de voreres i ens trobem en aquesta 
situació cada vegada que els panots es desenganxen, i normalment es nota més quan 
plou, efectivament. Aquí el que està funcionant molt bé, i des de ja fa molts d’anys, és 
el sistema de la bústia d’avisos. Pensi que tenim una brigada dedicada pràcticament 
exclusivament a fer la reposició, però són molts de quilòmetres i anem fent. És una 
feina constant. Però va molt bé, si vostè té un punt localitzat a través de la bústia –
vostè o…, ho faig públic perquè molta gent que ens segueix– indicar-nos el carrer tal a 
l’alçada del número tal, doncs, hi ha un panot… 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs bé, per 
finalitzar, en primer lloc, efectivament, estem contents d’haver pogut integrar dins de 
l’equip del consistori l’Oriol Mas, amb funcions assessores, com a coordinador de 
comunicació. És una persona amb una reconeguda trajectòria professional com a cap 
del Serveis Informatius de Televisió de Girona, per exemple. I, en fi, que sí, 
efectivament ha estat incorporat dins de l’equip. 

En segon lloc, en fi, crec que vostès van ser els únics que van interpretar les meves 
declaracions com les van interpretar vostès. Crec en cap moment vaig parlar ni 
d’exclusivitat ni d’exclusió ni excloent ni exclusiu ni res similar; el que jo vaig dir era 
que havia tingut coneixement que el segment de públic de Joc de trons era el de 
professionals liberals…, i vaig dir: «i és un tipus de públic que ens interessa que vingui 
a Girona». No vaig dir: «i és l’únic i, escolti, que no vingui ningú més i jo sóc molt 
elitista i només vull aquest tipus de…» Però vostès ho han volgut interpretar així, ja me 
va quedar clar pels tuits que ho van interpretar així. Jo crec que ningú més. És més, 
saben que estem treballant intensament amb el turisme esportiu, per tant, esportistes 
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també; saben que estem treballant també intensament pel turisme de negocis, per 
intercanvis universitaris, per…, però és igual, vostès ho poden interpretar com vulguin. 
En absolut, ni ho vaig dir…, és que no és que ho pretengués, és que no ho vaig dir 
tampoc. I, per tant, doncs, crec que queda ben aclarit, però tot i que no calia, perquè 
els repeteixo que crec que van ser els únics que ho van interpretar així de forma 
excloent o exclusiva. 

També respecte a l’edifici de la Pujada Sant Feliu, que és cert, aquí es va fer un 
document –després aprovat amb decret, evidentment– que, de fet, el que es feia era 
acceptar l’oferta de venda que feia la propietat, eh? No era ja un document en què 
lligava les dues parts. Per què? Perquè quan es va fer no teníem pressupost per 
poder… Era el desembre o no recordo el mes, però era abans –o novembre o no ho 
sé–… (veus de fons) No, no, de març, el de l’oferta de venda? No, era anterior a 
aprovar els pressupostos, era just anterior a aprovar els pressupostos, perquè no 
teníem els diners i, per tant, no podíem arribar a cap acord. 

Per tant, el que era era una oferta de venda, és a dir, que les propietàries o els 
propietaris –perdó– deien: «Nosaltres oferim la venda d’aquest immoble per tal preu a 
l’Ajuntament sempre que compri abans de tal data.» Aquestes persones, és cert 
nosaltres ens vam moure ràpid, tan ràpid com vam poder perquè sabíem que tenien 
opcions de poder-ho vendre a altres persones. Ens vam moure ràpid i vam aconseguir 
aquest document, que era una mica enganxat pels pèls, perquè ja li dic que no era ja 
un document ferm de cap manera. Un cop acabem de negociar pressupostos, 
etcètera, al cap de res ja havia transcorregut el termini màxim que ells establien com a 
termini vigent per a la seva oferta; per tant, se va acabar, i quan nosaltres teníem tot a 
punt per anar a signar davant de notari, ens van comunicar: «Ai, ho sento, ja ho hem 
venut.» I, a més, ho vam saber així, quan nosaltres ens hi vam posar en contacte, no 
va ser una comunicació de «sàpiguen vostès».  

Malament, però l’única cosa positiva que hem tret d’això, si és que n’hi ha alguna, és 
que el nou titular està obert a parlar de cedir-nos –ho estem mirant, s’està valorant des 
d’Urbanisme–, doncs, l’espai necessari que crèiem nosaltres per fer aquesta unió entre 
el Museu d’Història i el futur Museu d’Art Modern i Contemporani. I fins i tot, amb un 
espai –s’està mirant, eh?– per poder-se fer com un espai de recepció turística al Barri 
Vell. No ho sé, això ho dubtàvem. Era per mirar una mica els espais. I estava ben 
disposat a parlar de diferents temes; pot ser que ens entenguem, pot ser que no. Els 
mantindrem informats. La cosa ara està així, que ha adquirit una tercera persona 
sense haver-nos advertit a nosaltres amb antelació. 

I, per últim, respecte a les recomanacions que es van fer per part de la presidència de 
l’Associació de Municipis per la Independència, que, en aquest cas, recollia el que va 
decidir el Consell Director, perquè se parla sempre així. Escolti, aquesta és una batalla 
difícil i no curta i, per tant, el que creiem que pot ser que no sigui massa adequat és en 
temes que no és l’afectació que tenen quant a determinació o no o de mantenir els 
principis o no, etcètera, com pot ser «me poden passar una acta…? –Sí, ja l’hi passo» 
És a dir, passar una documentació, que, per cert, és pública i està penjada a la web, 
eh?, per exemple, però és igual, si se’ns requereix formalment això, si total és pública i 
no passa res ni afecta res el municipi ni és menys determinat en el procés ni res, però, 
en canvi, sí que immediatament et poden obrir algun tipus de diligència a qualsevol 
càrrec públic, se li pot obrir qualsevol mena de diligència, pel poc benefici –ara parlo 
polític, general, de bé comú, general per als que estem a favor del procés, per tant, 
poc rèdit– exposar-nos que vagin caient els càrrecs electes, fins i tot jo també he de 
reconèixer que t’ho fa pensar dues vegades. Quan són temes de tramitació. És a dir, 
home, no podem anar deixant que vagi caient tothom. Sí, quan són coses importants, i 
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aquí tots ho hem estat. Hem votat el que hem hagut de votar i anirem a on hàgim 
d’anar i farem el que hàgim de fer. Però per traslladar una documentació que a més és 
pública exposar càrrecs electes a inhabilitacions –bé, ja acabem, si després tenen 
alguna cosa a dir, doncs, ja…–, a mi també me semblaria excessiu. Per tant, en 
aquest sentit, he de compartir l’opinió de l’Associació de Municipis per la 
Independència. Que, per cert, crec que en cap cas…, bé, que sempre ha estat 
amatent a tot aquest procés. Ha estat absolutament al costat del que pertocava en 
aquest sentit i fins i tot me semblaria un punt injust una mena de crítica davant de les 
actuacions així que molts de nosaltres recolzaríem. 

Molt bé. Doncs, ja s’han acabat les respostes. 

Moltes gràcies i fins aviat. 

I dit això, quan són les  23.31 h s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén 
la present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 

 

El secretari general 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 

 


