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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL  6 DE JUNY DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda i tres minuts del dia sis de juny de dos mil 
setze, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona 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) (S’incorpora a les 18:20 h) 

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) 
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Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, molt bona tarda. Ah, sí, falta 
la regidora... Estava per aquí, l’Eva. (Veus de fons.) Si els sembla, esperem un minut, 
perquè estava aquí, uns segons... Sí? S’incorporarà? Vinga, doncs. Molt bé. 

_____________________________________________________________________ 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació  de  les  actes  de  les  sessions  anteriors,  de  dates  14  de  març 
ordinària,  18  de  març  extraordinària,  23  de  març  extraordinària,  11  d'abril 
ordinària i 28 d'abril extraordinària  d'enguany. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Sentència núm. 96, de 12 d’abril de 2016. 

Sentència núm. 85, de 28 d’abril de 2016. 

Sentència núm. 116, de 5 de maig de 2016. 

Sentència núm. 320, d’11 de maig de 2016. 

Sentència núm. 137, d’11 de maig de 2016. 

Sentència núm. 289, de 18 de maig de 2016. 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  5  de  maig  de  2016  relatiu  a  nomenament  del senyor 
Jordi Rubio Estartus personal eventual de confiança o assessorament especial. 

Liquidació pressupost 2015 consorcis adscrits 

4. RATIFICACIONS. 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  10  de  maig  de  2016  relatiu  a  aprovació  de  les bases 
per a la convocatòria de beques ajudes d'allotjament a les residències de Girona i 
Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.A. 

Decret de l'Alcaldia de data 23 de maig de 2016 relatiu a designació membres del 
Patronat i Comitè Executiu de la Fundació Fira de Girona. 

Comissió Informativa d'Alcaldia 

5. Esmenar l'acta de Ple de la sessió del 8 de febrer de 2016. 

Comissió   Informativa   de   Sostenibilitat,   Medi   Ambient,   Participació   i 
Cooperació 

6. Aprovació  del  canvi  de  nom  i  del  nou  Reglament  de  la  Taula  Municipal  de 
Sostenibilitat 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

7. Esmena de l'acord de Ple de data 09 de maig de 2016 de modificació de la 
plantilla de personal 2016.  
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8. Extinció del títol concessional del quiosc de premsa de la plaça Catalunya 

Comissió Informativa d'Educació i Esports i Comissió Informativa 
d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat  

9. Aprovació   inicial   del   Reglament   del   Consell   Municipal   de   la   Formació 
Professional i Ocupacional de Girona 

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

10. Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 64. Ajust de sistemes Sector 
Mas Xirgu 

Comissió Informativa de Cultura 

11. Acord per deixar de formar part de la Red de Juderías de España "Caminos de 
Sefarad". 

12. Aprovació  inicial  de  la  modificació  d'estatuts  del  Consorci  Transversal  Xarxa 
d'activitats culturals.  

13. Aprovació   inicial   de   la   modificació   d'estatuts   del   Consorci   per   a   la 
Normalització Lingüística. 

14. PROPOSTES URGENTS 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

14.1 Requerir  a  la  "Fundació  Mas  Xirgu"  perquè  continuï  prestant  els  serveis  de 
neteja pel que fa al bloc 4 pel termini de tres mesos a partir del dia 1 de juliol de 
2016, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. 

14.2 Requerir  a  l'empresa  "Eulen,  S.A."  perquè  continuï  prestant  els  serveis  de 
neteja pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6 pel termini de tres mesos a partir del dia 1 
de juliol de 2016, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. 

MOCIONS 

15. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  declarar 
Girona lliure de plàstic. 

16. Moció  que  presenten  conjuntament  tots  grups  municipals  (CiU,  ERC-MES, 
CUP-Crida per Girona, PSC-CP, C's i PPC) de suport a la Conca de Ter, a la 
recupració del cabal ecològic i a la reducció del transvasament. 

17. Moció  que  presenta  el  Grup  municipal  ERC-MES  per  posar  en  marxa  un 
programa de cultura als barris. 

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 2016006685 a la número 
2016008238, des de 1 de maig de 2016 fins a 31 de maig 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 6 de maig de 2016 (ordinària), 13 de maig de 2016 (ordinària), 20 de 
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maig de 2016 (ordinària), i 27 de maig de 2016 (ordinària).  
18. PRECS I PREGUNTES 

_____________________________________________________________________ 

 

1. PROPOSTES DE SECRETARIA 

1.1. Aprovació actes anteriors. 

1.2. Esmenar l’acta del Ple de la sessió de 8 de febrer de 2016.    

Vist que en l'acta del Ple del 8 de febrer de 2016 no es determina l'hora d'inici de la 
sessió i que és indispensable indicar la data i l'hora d'inici en les actes de Ple. 

Vist que en la mateixa acta del Ple s'indica que l'hora d'acabament eren les 10 del 
vespre i que en realitat eren les 12:10  de la nit. 

1er.- Aprovar esmenar l'acta del Ple del 8 de febrer de 2016, aprovada en el Ple del  
9  de  maig,  incorporant  a  la  mateixa  com  a  hora  d'inici  les  19:31  hores  i 
modificant l'hora que s'indica com acabament de la sessió, en el sentit que l'hora real 
en que es va acabar era les 12:10 de la nit. 

2er.- Incorporar al Llibre d'Actes de les sessions del Ple l'acta de la sessió del 8 de 
febrer de 2016 amb les esmenes aprovades. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, en primer lloc, el primer 
punt de l’ordre del dia, que hi hauria l’aprovació de les actes de la sessions anteriors, 
que en aquest cas eren un parell, si mal no recordo, el 14 de març, 18 de març, 23 de 
març, 11 d’abril i 28 d’abril, algunes extraordinàries, la majoria d’elles. No sé si hi havia 
alguna rectificació a fer..., i si no, les... Disculpi també el senyor interventor. Doncs les 
podríem considerar aprovades o si hi ha algun vot en contra... No? (Veus de fons.) Ah, 
d’acord, sí. 

En el punt cinquè, disculpin, és com un petit canvi. En el punt cinquè de l’ordre del dia, 
que apareix «esmenar l’acta del Ple de la sessió del 8 de febrer de 2016», que 
purament era que no s’havia indicat la data de finalització del Ple i que el secretari 
volia fer constar i, per tant, es tracta d’esmenar aquella acta. Per tant, aquest punt 
número 5, de fet, no estaria ben situat aquí on està situat, sinó que hauria d’estar en 
aquest número 1, el punt 1 de l’ordre del dia i, per tant, juntament amb l’aprovació 
d’aquestes actes, també seria amb la inclusió d’aquesta esmena de l’hora de 
finalització. 

Per tant, algun vot en contra o abstenció? 

Doncs ja quedaria aprovada per unanimitat. Molt bé. 

VOTACIÓ 

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat 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.  



 

  5

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. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

El segon punt de l’ordre del dia seria Informes de Presidència. Aquí hi ha diferents 
temes. Un primer..., em pensava que alguns dels veïns de Santa Eugènia que s’estan 
manifestant aquí fora expressant el principi democràtic de la lliure manifestació i, a 
més, que ho fan de forma festiva i, per tant, que molt bé, em pensava que alguns 
entrarien per tenir l’oportunitat només de dir-los i donar-los la tranquil·litat..., ja, com 
estan a fora, no ho sé, jo pensava que entrarien. Però, bé, si més no quedarà 
totalment gravat i, per tant, ja està i ho podran veure més endavant i és la seva opció 
també, no hem de dir-los què ha de fer ningú. El que sí és que és important tenir en 
compte que van rebre –i tenim l’avís de rebuda– una carta del regidor Carles Ribas, 
bé, del tinent d’alcalde, de data..., que van rebre el 30 de maig, tant l’AMPA com la 
direcció de l’escola, en què, entre altres coses, es deia que es preservarien els serveis 
actuals així com la seva qualitat. Ho tenen per escrit, més endavant, si qualsevol de 
vostès tenen algun dubte, en podem parlar tranquil·lament quan vulguin. La voluntat 
del Govern està clara que en cap cas –en cap cas–, de cap de les maneres i se’ls diu 
per escrit, es farà cap modificació de res de la gestió que ells no ho estiguin 
absolutament d’acord i ho signin, i així es diu. I, en segon lloc, en cap cas –en cap 
cas– i aquí ho diu, és a dir, en tot cas –diguem-ho en positiu–, es preservaran els 
serveis actuals així com la seva qualitat i això ho tenen per escrit i ho han rebut el 30 
de maig. Val? 

Jo només, com a alcaldessa i en nom del Govern, volia reiterar aquest compromís que 
ja s’ha expressat per escrit que en cap cas es veurà reduït aquest servei, en cap cas, 
de la biblioteca i que, en cap cas, tampoc ni els horaris, ni els serveis que es donen, ni 
absolutament res. D’acord? I ho volia fer extensiu i, a més, volia que constés en l’ordre 
del dia del Ple perquè ells també tinguin l’ocasió de poder veure un altre cop de nou 
per escrit, que ja ho tenen, aquest compromís per part del Govern. 

I, en fi, crec que a vegades és important tenir en compte que si es pretén –i no ho dic 
per ningú d’aquí–, però a vegades si es pretén fer usos diferents d’aquesta qüestió, 
crec que s’estaria equivocant i molt qui ho volgués fer. Perquè diguem o no diguem –
diguem o no diguem–, estigués jo ara o no dient el que acabo de dir, senzillament tota 
la ciutadania podrà veure que no hi haurà cap canvi ni cap modificació de la biblioteca 
i, per tant, això ja es veurà, ja es palparà per part de la ciutadania. Val? Per tant, 
compromís absolut, no hi haurà cap modificació d’aquest servei ni en qualitat, ni en 
quantitat i crec que ara queda ben clar i espero que després, ja els ho comentaré, 
tinguin l’oportunitat de veure i de sentir aquest compromís. 
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Segona cosa. Una molt mala notícia. Els he de comunicar una molt mala notícia i que, 
quan n’hem tingut coneixement, els hem volgut informar immediatament, tot i que 
prèviament hem volgut anar a informar la ciutadania afectada, que seria l’escola, per 
tant, l’equip directiu del Cassià Costal i l’AMPA. Ens han comunicat informalment, però 
és igual, ho volem comunicar immediatament, que l’empresa Cobra Instalaciones y 
Servicios, que havia resultat l’adjudicatària per fer el cobriment de la pista ara aquest 
estiu, acaba de renunciar a fer aquesta obra sense al·legar cap motivació, en aquest 
cas, no al·leguen ni que tenen ells dificultats econòmiques, ni res. Val la pena destacar 
que aquesta empresa és la mateixa que, de fet, va fer i molt bé i, per tant, nosaltres 
l’hauríem d’haver considerat fins ara i és que creiem que és perfectament solvent i 
correcta, que va fer el cobriment del Migdia i va sortir perfecte. I ara ens acaben de 
comunicar, aquest matí, sí que és informal, però ho volíem dir perquè se sàpiga, 
suposo que ho presentaran per escrit, però volíem que l’escola ho sabés el més aviat 
possible, i per això els ho comunico. 

Evidentment estem indignats, igual com vostès m’imagino que ho estan ara que estan 
sabent això. És molt greu que passin coses com aquestes, cansa que algunes 
empreses constructores puguin especular amb les ganes i les necessitats de la 
ciutadania, perquè està clar que potser no hi ha un dany directe econòmic, que n’hem 
de parlar, però sí que hi ha un dany moral clar de la ciutadania que l’estàvem esperant 
i això és molt greu. I per tot això, també els vull anunciar –i seria important que això es 
fes ben públic i ens assegurarem que sigui ben públic per qui ho hagi de sentir– que 
estudiarem totes les mesures legals possibles, fins i tot penals, si pot ser –si pot ser–, 
contra d’aquesta empresa. Perquè aquí s’ha jugat bé amb les expectatives i les 
necessitats de la ciutadania i encara que puguem retenir la petita..., el petit o no tan 
petit, uns vint mil euros d’aval, això no satisfà els danys morals reals que es produeix a 
la ciutadania per tornar a esperar un altre any. Per tant, en fi, els ho volia comunicar, 
que en tinguin coneixement perquè n’hem tingut coneixement aquest matí i ara ho 
acabem de comunicar a les quatre de la tarda, a dos quarts de cinc, a la direcció i a 
l’AMPA. 

En tercer lloc, d’informe de presidència hi hauria..., ja saben vostès, com sempre, es 
presenta l’informe socioeconòmic de la ciutat de Girona. En aquest cas, són una mica 
millors, les notícies, tot i que sempre..., no ens cansarem mai de seguir insistint que cal 
seguir treballant, i molt, i de valent per aconseguir el màxim d’ocupació possible a la 
nostra ciutat, però sí que és cert que l’atur en aquest darrer mes ha tornat a reduir-se. 
Estem a..., no sé si ho tenen bé, a 5.704 persones el mes d’abril registrades a l’atur, 
aquesta xifra representa 200 persones menys que el mes anterior, per tant, són molt 
bones notícies, però també suposen..., i això encara és millor perquè les dades 
interanuals solen ser més interessants a l’hora de procedir a anàlisi, estem parlant de 
737 persones menys que el mateix període de l’any anterior. És a dir, estem parlant 
d’una reducció d’un 11,44 per cent de les persones aturades en referència a l’any 
anterior. Aquesta reducció interanual, és a dir, aquest 11,44 per cent és la més 
important tant en nombres absoluts com percentuals dels darrers onze anys. Per tant, 
és important, aquesta dada. Ja portem, enguany, amb aquest mes, seran trenta mesos 
consecutius de reducció interanual, per tant, és una molt bona dada també. 

A més, m’agradaria també informar-los d’aquesta altra dada que és també molt 
interessant, perquè no només ens interessa les persones que estan a l’atur i, per tant, 
la reducció de l’atur, sinó quantes persones afiliades hi ha a la Seguretat Social, i aquí 
no m’estic referint al número de contractes, que a vegades pot ser enganyós, ho hem 
dit moltes vegades, es poden fer molts contractes però no vol dir que hi hagi més 
ocupació. Però, en canvi, sí que si hi han més persones afiliades, vol dir que hi ha més 
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ocupació; això sí que és així. I en aquest cas, destacar que hi ha hagut, respecte a 
l’abril de l’any passat, un augment d’un 7 per cent de les persones que consten 
afiliades aquest mes d’abril a la Seguretat Social respecte a les que constaven en l’any 
immediatament anterior. Concretament, estem parlant..., ara no trobaré la pàgina, però 
d’unes 68.000..., ara no la trobaré..., bé, 68.276 persones que estan ocupades a la 
nostra ciutat. I aquesta sí que és una dada molt important. No obstant això, cal seguir 
treballant perquè aquesta afiliació en el règim general sigui com més sostenible millor, 
és a dir, d’una duració o indefinida o llarga i que encara cal fer molta feina en aquest 
sentit. Però, en definitiva, les dades continuen essent positives, tot i que en absolut 
ens sentim conformats de cap de les maneres en aquesta situació i, per tant, hem de 
continuar treballant amb la mateixa intensitat com fins ara perquè les polítiques estan 
resultant ser fructuoses. 

I en darrer lloc, quant a les obres vinculades al projecte ferroviari, per una banda, ja 
saben vostès que l’estació d’autobusos, doncs, ja s’ha començat, ja ens consta 
fefaentment l’inici d’aquestes obres per part de Rubau, ja ho saben vostès. En canvi, 
per altra banda, quant a la reposició de la llosa per part d’Adif, encara no s’han iniciat i 
tampoc se’ns ha comunicat exactament quin dia es podran iniciar. Estem mirant de 
poder tenir contactes per veure si podem esbrinar-ho i ens confirmen quin dia es 
poden iniciar. Esperem que siguin en breu, com ens havien dit les darreres vegades, 
esperem que sigui així, però els he de confirmar que no s’han començat. 

En canvi, per altra banda, sí que està ja a punt d’acabar-se aquelles filtracions que hi 
havien a l’edicle, que els vaig comentar el mes passat, doncs ja quasi estan a punt de 
ser acabades. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència  núm.  96,  de  12  d'abril  de  2016,  del  Jutjat  Contenciós  
Administratiu núm.  3  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 42/2016, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-
Presidència en data 16 de desembre de 2015, pel que se li va imposar una sanció 
per import de 200 €, per incompliment de l'Ordenança Municipal Reguladora del Soroll 
i les Vibracions de  Girona.  La  sentència  imposa  les  costes  a  la  part  recurrent  fins  a  
un  import màxim de 100 €. 

* Sentència  núm.  85,  de  28  d'abril  de  2016,  del  Jutjat  Contenciós  
Administratiu núm.  1  de  Girona,  que  estima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm.  
7/2016, interposat   contra   el   Decret   dictat   per   l'Alcaldia-Presidència   en   data   9   
de novembre  de  2015,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició  interposat 
contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 15 de setembre de 2014, d'imposició d'una 
sanció de 350 €, per incompliment de l'Ordenança de Civilitat, per la tinença de 
drogues a la via pública, el dia 5 de desembre de 2014, a les 12:30 hores. 

* Sentència núm. 116, de 5 de maig de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.  3  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  
administratiu  núm. 380/2015,  interposat  contra  el  Decret  de  l'Alcaldia-Presidència  
de  data  10  de setembre  de  2015,  pel  que  es  va  desestimar  la  petició  
d'indemnització  de responsabilitat patrimonial derivada de la reclamació formulada 
per la recurrent, pels danys soferts en motiu d'una caiguda a la via pública, carrer 
Maçana, 51-55, el dia 30 de juny de 2014, atribuïda als defectes del paviment de la 
vorera. La reclamació  desestimada  s'elevava  a  la  quantia  de  5.515,87  €.  La  
sentència imposa les costes a la part recurrent fins a un import màxim de 500 €. 

* Sentència núm. 320, d'11 de maig de 2016, del Tribunal Superior de Justícia 
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de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que desestima el 
recurs d'apel·lació núm. 71/2014, interposat contra la Sentència núm. 334, de 17 de  
desembre  de  2013,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós  Administratiu  núm.  1  de Girona,  
en  el  recurs  contenciós  administratiu  núm.  268/2013,  interposat  per  la recurrent 
contra l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del dia 3 de maig de 
2013, en virtut del qual es va denegar la sol·licitud d'ampliació d'una llicència  
municipal  recreativa,  per  a  l'exercici  d'una  activitat  complementària  de cafè concert 
en una activitat de bar musical al carrer Ramón Turró, 18, baixos, de Girona. 

* Sentència  núm.  137,  d'11  de  maig  de  2016,  del  Jutjat  d'Instrucció  núm.  1  
de Girona, dictada en el procediment de Diligències Urgents núm. 70/2016, en virtut 
de la qual es condemna a l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de  
conducció  sota  la  influència  de  begudes  alcohòliques  de  l'article  379.2  del Codi 
Penal, a la pena de 4 mesos de multa, amb una quota diària de 6 euros, en total 720 
€, i a la pena de 244 dies de privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors, 
així com al pagament de les costes processals causades. 

* Sentència núm. 289, de 18 de maig de 2016, de l'Audiència Provincial, Secció 
Tercera   (penal)   de   Girona,   dictada   en   el   rotlle   de   Sala   núm.   39/2015, 
procediment abreujat núm. 100/2014 del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Girona, en virtut 
de la qual s'absol al funcionari de l'Ajuntament acusat, del delicte d'homicidi per 
imprudència. 

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  5  de  maig  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
Senyor Jordi Rubio Estartus personal eventual de confiança o assessorament 
especial 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  senyor 
Jordi Rubio Estartus amb NIF 43633733L, assessor del grup municipal de CiU, 
assimilable al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 
hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27€, amb efectes del dia 4 de maig 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. 

* Vistos  els  acords  presos  per  part  dels  consorcis  adscrits  a  l'Ajuntament  de 
Girona  en  relació  a  la  liquidació  pressupostària  2015,  acord  de  Consell  de 
Govern del Consorci del Ter de data 14 d'abril i acord de la Junta General del 
Consorci  Centre  d'Acolliment  i  Serveis  Socials  de  data  5  de  maig,  procedeix 
donar compte al Ple Municipal dels mateixos, en base als antecedents obrants a 
l'expedient i posant de manifest  el resultat següent : 

CONSORCI DEL TER : 

A. ) Magnituds pressupostàries : Respecte al pressupost de despeses 

1. Exercici en curs : 

- Pressupost inicial de despeses : 228.414,02 

- Pressupost definitiu de despeses : 326.823,24 

- Obligacions reconegudes : 268.553,40 
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- Pagaments líquids realitzats : 188.676,67 

- Pendents pagament : 79.876,73 

2. Exercicis tancats : 

- Pendent pagament inici exercici : 100.896,66 

- Rectificació saldo inicial pendent pagament : - 1.000,00 

- Pagaments realitzats : 36.957,48 

- Pendent pagament final exercici : 62.939,18 

Respecte al pressupost d'ingressos : 

1. Exercici en curs : 

- Pressupost inicial d'ingressos : 228.414,02 

- Pressupost definitiu d'ingressos : 326.823,24 

- Drets reconeguts nets : 270.182,96 

- Recaptació neta : 183.913,59 

- Drets pendents cobrament : 86.269,37 

2. Exercicis tancats : 

- Pendent cobrament inici exercici : 312.284,27 

- Drets reconeguts nets : 311.444,27 

- Recaptació : 165.477,46 

- Pendent cobrament final exercici : 145.966,81 

B. ) Resultats execució pressupostària : 

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 1.673,39 

- Resultat pressupostari de l'exercici: 1.629,56 

- Romanent de crèdit: 58.269,84 

- Romanent de tresoreria: 

* Romanent de tresoreria total: 148.186,26 

* Dotació provisió dubtós cobrament: 71.599,02 

* Romanent de tresoreria afectat a despeses : 22.273,71 

* Romanent per a despeses generals:  54.313,53 

CONSORCI CENTRE D'ACOLLIMENT I SERVEIS SOCIALS: 

A. ) Magnituds pressupostàries : 

Respecte al pressupost de despeses : 

1. Exercici en curs : 

- Pressupost inicial de despeses : 1.197.200,00 

- Pressupost definitiu de despeses : 1.237.493,48 

- Obligacions reconegudes : 1.168.706,89 
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- Pagaments líquids realitzats : 1.123.367,37 

- Pendents pagament : 45.339,52 

2. Exercicis tancats : 

- Pendent pagament inici exercici : 248.437,73 

- Pagaments realitzats : 48.437,73 

- Pendent pagament final exercici : 200.000,00 

Respecte al pressupost d'ingressos : 

1. Exercici en curs : 

- Pressupost inicial d'ingressos : 1.197.200,00 

- Pressupost definitiu d'ingressos : 1.237.493,48 

- Drets reconeguts nets : 1.197.983,08 

- Recaptació neta : 1.172.848,05 

- Drets pendents cobrament : 25.135,03 

2. Exercicis tancats : 

- Pendent cobrament inici exercici : 217.067,19 

- Recaptació : 5.655,57 

- Pendent cobrament final exercici : 211.411,62 

B. ) Resultats execució pressupostària : 

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: - 14.462,64 

- Resultat pressupostari de l'exercici: 29.276,19 

- Romanent de crèdit: 68.786,59 

- Romanent de tresoreria: 

* Romanent de tresoreria total: 67.836,28 

* Dotació provisió dubtós cobrament: 1.213,50 

* Romanent de tresoreria afectat a despeses : 57.396,87 

* Romanent per a despeses generals:  9.225,91 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Seguidament passaríem al 
següent punt de l’ordre del dia, els decrets i acords a donar compte al Ple. Perfecte. 
Senyor secretari, no s’havia de votar? No. Molt bé. Després, si ho recorden, al final. 

4. RATIFICACIONS 

4.1 Decret de l'Alcaldia de data 10 de maig de 2016 relatiu a aprovació de les 
bases   per   a   la   convocatòria   de   beques   ajudes   d'allotjament   a   les 
residències de Girona i Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.A. 

Per  acord  del  Ple  de  la  Corporació  en  sessió  ordinària  del  dia  9  de  febrer  de 
2015, es va autoritzar la cessió dels drets de la concessió administrativa per a 
l'explotació d'una Residència d'Estudiants al Sector de Palau Sacosta a favor de 
l'empresa SIRESA CAMPUS S.A. 



 

  11

En la mateixa sessió es va aprovar un document signat en data 4 de febrer de 2015 
entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa SIRESA CAMPUS S.A. en el qual, entre  
d'altres  qüestions,  es  disposa  que  SIRESA  CAMPUS  posa  a  disposició  i practica 
una reserva anual a favor de l'Ajuntament de Girona de: 

a) Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100% 

b) Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100% 

c) Dues altres beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 50% 

Tal  com  es  disposa  en  el  mateix  document,  aquesta  reserva  suposa  una 
ampliació  del  cànon  anual  de  la  concessió  i  té  la  consideració  de  cànon  en 
espècie. 

En l'acord del Ple del dia 9 de febrer de 2015 es faculta a l'Alcalde-President i 
subsidiàriament  al  Tinent  d'Alcalde  o  Tinenta  d'Alcalde  o  Regidor  delegat  o 
Regidora  delegada  en  qui  delegui  o  el  que  exerceixi  les  seves  funcions,  per  a 
totes les actuacions derivades de l'execució de l'acord. 

Atès   que   per   determinar   les   persones   que   han   de   resultar   beneficiàries 
d'aquestes  beques  ajudes  pel  curs  acadèmic  2016-2017  procedeix  aprovar  les 
bases  que  han  de  regular  el  procediment  per  a  la  presentació  de  sol·licituds  i 
posterior adjudicació a favor de les persones candidates seleccionades. 

Primer.-  Aprovar  la  convocatòria  per  a  l'atorgament  de  les  beques  ajudes 
d'allotjament per al curs acadèmic 2016-2017 a les residències d'estudiants de Girona i 
Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.A., en els termes que figuren en el 
document annex a la present resolució regulador de les condicions de la convocatòria. 

Segon.-  Efectuar  la  publicació  de  les  bases  en  el  tauler  d'anuncis  de  la  seu 
electrònica de l'Ajuntament de Girona. 

Tercer.- Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de la Corporació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Seguidament, el quart punt de 
l’ordre del dia, que també són aquestes..., bé, aquests dos, és una ratificació, aquí s’ha 
de votar i aquí sí que s’ha de votar. No sé si... Senyor secretari, sí? D’acord. S’haurien 
de votar tots dos, ho farem per separat. 

El primer seria aquest Decret relatiu a l’aprovació de les bases per a la convocatòria 
de beques d’ajudes de l’allotjament a les residències de Girona i Barcelona de 
l’empresa Siresa Campus, SA. Ja està. 

Vots en contra? 

Ah, perdó. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Simplement volíem anunciar que 
nosaltres ens abstindrem en els dos punts que s’han de ratificar en aquest punt. 

Gràcies. 

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

Doncs vots en contra, entenc que cap. 

Abstencions? Quatre. 

I, per tant, senyor secretari... 
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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, partit de Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, el 
Decret que aprova la convocatòria per a l’atorgament de les beques d’ajuts 
d’allotjament per al curs acadèmic 2016-2017. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  

Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la ratificació del Decret, 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 Terés 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. 

4.2 Decret  de  l'Alcaldia  de  data  23  de  maig  de  2016  relatiu  a  designació 
membres del Patronat i Comitè Executiu de la Fundació Fira de Girona. 

Primer.-  Amb  data  23  de  març  de  2016  va  ser  objecte  de  celebració  la  sessió 
plenària extraordinària en la qual es va aprovar l'acord on es nomenaven, entre 
d'altres, els representants municipals en la Fundació Fira de Girona. 

Segon.- Vist que s'ha previst convocar al Patronat de la Fundació Fira de Girona per a 
per al proper dia 24 de maig de 2016 es fa necessari designar els membres que 
composaran tant el Patronat com el Comitè Executiu de la Fundació Fira de Girona 
d'acord amb allò que estableixen els seus estatuts i atès que la propera sessió 
plenària ordinària se celebrarà el dia 6 de juny de 2016. 

FONAMENTS JURÍDICS 



 

  13

Primer.-  L'art.  14  del  Títol  Cinquè,  Capítol  I,  Secció  2a.  dels  Estatuts  de  la 
Fundació Fira de Girona determina els membres que composaran el Patronat de la 
Fundació. 

Segon.- L'art.  22  del  Títol  Cinquè,  Capítol  I,  Secció  3a.  del  Estatuts  de  la 
Fundació  Fira  de  Girona  estableix  els  membres  que  composaran  el  Comitè 
Executiu de la Fundació. 

Tercer.-  Atès  allò  que  disposa  l'art.  21.1.k)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril, 
reguladora  de  les  Bases  de  Règim  Local, l'alcalde/essa,  en  cas  d'urgència, 
ostenta  les  atribucions  en  matèries  que  siguin  competència  del  Ple,  donant 
compte al mateix en la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació. 

Primer.-  DESIGNAR d'acord amb els nomenaments efectuats en sessió Plenària 
extraordinària de data 23 de març de 2016 com a representants de l'Ajuntament de 
Girona en el Patronat Fundació Fira de Girona els membres que a continuació es 
detallen: 

Presidenta: Sra. Marta Madrenas Mir 

Vice-presidenta tercera: Sra. Glòria Plana Yanes 

Vocal: Sra. Maria Àngels Planas Crous 

Vocal: Sra. Sílvia Paneque Sureda 

Segon.- DESIGNAR d'acord amb els nomenaments efectuats en sessió Plenària 
extraordinària de data 23 de març de 2016 com a representants de l'Ajuntament de 
Girona en el Consell Executiu de la Fundació Fira de Girona els membres que a 
continuació es detallen: 

Vice-Presidenta: Sra. Glòria Plana Yanes 

Vocal: Sra. Maria Àngels Planas Crous 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a l'Alcaldessa-Presidenta i als regidors 
afectats. 

Quart.- RATIFICAR aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es 
convoqui. 

Cinquè.-  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 novembre, 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. 

Sisè.-  PUBLICAR  la  present  resolució  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Girona i en el Taulell d'Anuncis de la Corporació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I la següent ratificació, que seria 
la referent al Decret relatiu a la designació de membres del patronat i comitè executiu 
de la Fundació Fira de Girona. Sí, senyora Veray? 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. És per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. 
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Doncs vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

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 l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, el Decret per la designació dels membres que integraran el patronat de la 
Fundació Fira de Girona i el consell executiu. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la ratificació del Decret, 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. 

Abstencions: 

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’ALCALDIA 

5. Esmenar l’acta del Ple de la sessió del 8 de febrer de 2016. 

Aquesta proposta s’ha tractat en el punt 1.2 de la present acta. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

6.   Aprovació del canvi de nom i del nou Reglament de la Taula Municipal de 
Sostenibilitat 



 

  15

El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 6 de juliol de 2004, va aprovar 
definitivament,  el reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat, d'acord amb el 
que preveuen els articles 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local i 178.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova  el  
text  refós  de  la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya.  El Reglament del 
Consell Municipal de Sostenibilitat es va modificar per acord de ple  de  13  de  
d'abril  de  2010  per  dotar  el  consell  d'una major  obertura  a  la participació de les 
entitats gironines. La denominació del Consell es va modificar per acord del Ple de 
l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària de 8 d'octubre de 2012, per tal 
d'esdevenir la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic. 

La  regidoria  delegada,  recollint  les  propostes  recollides  en  la  sessió  de  10  de 
febrer  de  2016  de  la  Taula,  proposa  modificar  el  nom  de  la  Taula  per  tal  que 
recuperi l'adjectiu global de Sostenibilitat, i modificar-ne el reglament per tal de donar 
un paper més definit i concret a les persones de reconegut prestigi, per tal que 
intervinguin com a experts en un dels cinc àmbits d'actuació del consell. 

Els serveis tècnics de Sostenibilitat han redactat una proposta de modificació del 
reglament del Consell Municipal de Sostenibilitat per canviar-ne el nom i adaptar la 
composició als objectius i règim de funcionament proposats. 

Primer.- APROVAR el canvi de denominació de la Taula Municipal sobre Canvi 
Climàtic a Taula Municipal de Sostenibilitat. 

Segon.- APROVAR el reglament de la TAULA MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT,  
adjunt,  que  modifica  l'anterior  amb  el  canvi  de  denominació de la Taula en tot 
l'articulat, i la modificació de la composició del plenari (article 5), per tal de: 

1) incloure a tots els regidors delegats en matèries de sostenibilitat, medi natural, 
aigües, energia, qualitat ambiental, urbanisme i mobilitat 

2) substituir les 4 persones de reconegut prestigi per 5 persones que actuïn com a 
experts  en un dels cinc àmbits d'actuació de la Taula: a) gestió de residus, b) cicle  de  
l'aigua,  c)  estalvi  i  eficiència  energètica,  d)  paisatge  i  biodiversitat  i  e) 
planificació urbana i mobilitat. 

3)  deixar  que  la  presència  de  representats  d'altres  administracions  sigui  per 
invitació i no ser membres permanents del plenari. 

Tercer.-  Sotmetre  a  informació  pública  el  text  íntegre  del  reglament,  per  un 
termini de trenta dies, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al tauler d'edictes 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 aprovat. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Té la paraula el senyor Sastre. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Estem tractant..., són 
quatre canvis purament tècnics, el més rellevant dels quals és el canvi de nom de 
l’actual Taula de Canvi Climàtic per Taula de Sostenibilitat, recollint un fet que ja es 
donava que si bé el 8 d’octubre de 2012 es va procedir, després d’haver acabat el 
procés d’Agenda 21 o el procés del PALS, del Pla d’acció local de sostenibilitat, tenint 
en compte que és el procés..., que s’engegava el procés també d’elaboració del Pla de 
mitigació i el Pla d’adaptació del canvi climàtic, es va trobar rellevant que la taula es 
centrés bàsicament en qüestions de canvi climàtic. 

Veient l’experiència d’aquest temps i que a la taula es tractaven altres qüestions que 
no eren exclusivament basades en el que era canvi climàtic, sinó també qüestions 
relatives a qualitat ambiental o a altres temes, es va acordar amb la mateixa Taula de 
Canvi Climàtic, amb data de 10 de febrer d’aquest mateix any, d’aquest 2016, procedir 
al canvi de nom per «Taula de Sostenibilitat» i, a més a més, fer tres canvis en el que 
era el redactat d’aquest reglament. D’entrada, que lligués tots els regidors delegats 
amb aquelles matèries intrínsecament lligades al terme de «sostenibilitat», el més 
rellevant dels quals –buscant també vincle amb la mobilitat– que el regidor delegat de 
mobilitat hi pogués ser present, o que pogués delegar a qui trobés convenient en 
aquests moments que es tractés algun tema relacionat amb mobilitat. També que les 
persones que siguessin expertes en aquells àmbits s’ampliessin a tots aquells temes 
que estan relacionats directament amb el que és el que entenem com a «sostenibilitat» 
en el sentit més ampli, i que altres administracions que fins ara eren membres 
representants i tenint en compte que no sempre podien assistir a aquesta reunió, que 
poguessin ser membres ja no permanents, sinó que amb relació a aquests casos 
concrets poguessin assistir-hi. Com he dit, això es va tractar, es va acordar en la 
mateixa taula en data de 10 de febrer i aquí bàsicament és per fer-ho efectiu. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si algú vol fer 
alguna intervenció... La senyora Pèlach? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Nosaltres, anunciar que ens 
abstindrem bàsicament perquè voldríem fer-hi algunes al·legacions. Només és un 
tema, diguéssim, d’una proposta de modificació amb relació als terminis de 
convocatòria, però sí que entenem que és cert que això es va treballar a l’aleshores 
Taula pel Canvi Climàtic i que va estar recolzada per la mateixa, però sí que havent 
rebut el document definitiu i revisant-lo, sí ens agradaria fer algunes al·legacions en 
aquest sentit. I, per tant, per coherència, ens abstindrem en aquesta votació, farem les 
al·legacions durant el procés pertinent i, en tot cas, com que llavors hi haurà una 
ratificació final, doncs ja en el seu moment acabarem de decidir el nostre sentit de vot. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si no hi ha 
més intervencions, passaríem... Ah, perdó. Doncs el senyor Terés. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, perdoni. Gràcies, senyora alcaldessa. El 
nostre vot serà favorable, estem d’acord amb el canvi de nom. El que sí que ens 
sembla que valdria la pena aprofitar aquest procés de refundació, per dir-ho així, de la 
taula, amb incorporació de nous membres i el replantejament del propi nom per 
establir una dinàmica més de..., de major freqüència en el treball en les seves 
reunions, en la seva estructuració, el fet que vagi creixent en nombre de components, 
doncs, potser no facilita del tot, com a mínim, en l’última sessió va ser així, en què es 
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presentava el Pla de l’aigua que havia elaborat la Universitat de Girona; són sessions 
molt interessants però que realment no faciliten la dinàmica de treball. I, per tant, 
sense haver d’entrar en modificacions del funcionament actual, el que sí que agrairíem 
és que hi hagués això, una major agilitat; una petició que es podria estendre a altres 
taules que s’han plantejat en aquest plenari, com vull recordar la municipalització del 
servei d’aigües o altres taules que s’han constituït i que es troben poc freqüentment o 
que la seva pròpia dinàmica no facilita això, arribar objectius que es plantegen en els 
terminis proposats. 

Gràcies. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

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, el canvi de denominació de la Taula Municipal sobre Canvi Climàtic a Taula 
Municipal de Sostenibilitat i el corresponent reglament. 

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: 
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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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7.   Esmena de l'acord de Ple de data 09 de maig de 2016 de modificació de la 
plantilla de personal 2016 

Per acord de Ple de data 09 de maig de 2016 es van prendre diversos acords de 
modificació  de  la  plantilla  de  personal  de  l'any  2016.  En  el  seu  punt  primer 
s'establia: "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,   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" 

Atès que s'ha detectat una errada en la identificació del subgrup de classificació 
esmentat,  ja  que  les  places  d'administratiu/va  d'administració  general  estan 
incloses dins el subgrup de classificació C2 d'acord amb el que disposa l'article 76 del 
RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic. 

1.- Esmenar l'apartat primer de l'acord de Ple de data 09 de maig de 2016 de 
modificació   de   la   plantilla,   en   el   sentit   que   les   places   d'administratiu/ves 
d'administració general estan incloses dins el subgrup de classificació C1, CD 18. 

Sra. Marta Madrenas Mira (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt 7 de l’ordre 
del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 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. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, només el que portem és 
un error que va haver-hi. A l’anterior Ple, vàrem portar que..., bé, treure quinze places 
per tal que pogués, la gent, promocionar i anar d’auxiliar administratiu a administratiu i, 
en realitat, quan ets auxiliar administratiu ets un C2, però quan passes a administratiu 
és un C1 i, per error, es va escriure també «C2» en lloc de «C1». Simplement és 
esmenar aquest error, no és res més que això. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
s’abstindrà en aquest punt perquè no ha votat a favor de la plantilla. I perquè no hi hagi 
males interpretacions, ni mals entesos, en aquesta també ens abstindrem i 
mantindrem, per coherència, el vot que hem fet en aquest tema durant tot aquest 
temps. 
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Alguna altra intervenció. No? 

Doncs vots en contra? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 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, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit 
Popular, integrat per un membre, l’esmena en l’Acord del Ple de data 9 de maig de 
2016 incorporant la classificació dels administratius en el grup C1. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
He vist que s’han sorprès. No ho sé, jo he pensat que per no ser..., si no són ni 
abstencions, ni en contra, he donat per fet que... Si no hi veuen inconvenient, ho aniré 
fent així per estalviar una miqueta de... (Veus de fons.) Ah, ostres... (Rialles.) Doncs, 
vaja, doncs diré «a favor» a partir d’ara un altre cop i ja està. Molt bé. Sí, sí, també té 
raó. 

 

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 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. 

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

8.   Extinció del títol concessional del quiosc de premsa de la plaça Catalunya 

Per  acord  del  Ple  de  4  d'agost  de  1967  es  va  adjudicar  el  concurs  relatiu  a  la 
concessió administrativa de construcció i explotació d'un quiosc situat a la plaça 
Catalunya de Girona a favor de la senyora Maria Albareda Morel, per un termini de 40 
anys, que finien el 4 d'agost de 2007. 

El 29 de desembre de 1971, per acord del Ple, es va autoritzar la cessió parcial dels  
drets  d'explotació  de  la  concessió  de  la  senyora  Maria  Albareda  Morel  a favor 
del seu marit, el senyor Antonio Lavilla Viu. 

El 14 de maig de 1985 s'autoritzà el traspàs dels drets d'explotació del quiosc de 
premsa de la plaça Catalunya a favor de la senyora M. Carme Canals i Guich i del  
senyor  Joaquim  Carreras  i  Turon,  de  forma  solidària  i  mancomunada,  amb 
efectes a partir del 15 de maig de 1985 i fins al dia 4 d'agost de 2017. L'ampliació del 
termini de la concessió es concedia en compensació de les noves obligacions 
contretes  pels  nous  concessionaris,  que  consistien  en  construir  un  nou  quiosc, 
d'acord amb el projecte aprovat per l'Ajuntament, en el termini de cinc anys i que es  
va  dur  a  terme  d'acord  amb  la  llicència  d'obres  concedida  per  Decret  de 
l'Alcaldia de 23 de gener de 1990. 

Per  acord  de  Ple  de  9  de  juliol  de  2012  es  va  autoritzar  la  cessió  dels  drets 
concessionals  que  ostentaven  la  senyora  M.  Carme  Canals  i  Guich  i  el  senyor 
Joaquim Carreras i Turon, respecte al quiosc de premsa de la plaça Catalunya, a favor 
del senyor Francesc Carreras Canals i de la senyora Imma Velayos Solé, fins al dia 4 
d'agost de 2017. 

Des de la segona setmana del mes de setembre de 2015 el quiosc ha cessat la seva 
activitat. Està tancat i totalment buit de material i no s'està duent a terme la prestació 
del servei públic pel qual es va concedir la concessió. 

Transcorregut  aproximadament  un  mes  després  d'aquest  tancament,  des  del 
servei de patrimoni es va contactar amb els titulars de la concessió, a fi i efecte que 
aclarissin els motius pels quals no s'estava duent a terme la prestació del servei públic. 
Els titulars van manifestar que havien cessat l'activitat perquè no els resultava rendible 
i que estaven fent contactes per tal de traspassar el quiosc, per  això  es  va  acordar  
verbalment  un  termini  aproximat  d'un  mes  per  tal  que comuniquessin  si  tenien  
una  oferta  de  traspàs  o  bé,  en  cas  de  no  poder-ho materialitzar, que 
comuniquessin la renúncia de la concessió. 

Transcorregut  aquest  termini  i  posats  novament  en  contacte  amb  els  titulars  a 
mitjans  del  mes  de  novembre  de  2015,  aquests  varen  manifestar  que  encara 
estaven  gestionant  diverses  possibilitats  de  traspàs  i  que  necessitaven  més 
temps  per  poder  concretar  si  traspassaven  o  renunciaven.  Des  del  servei  de 
patrimoni  se'ls  va  informar  que  no  es  podia  mantenir  gaire  més  temps  la 
concessió sense activitat i sense efectuar cap actuació al respecte, per la qual cosa  
es  faria  un  requeriment  formal  perquè  informessin  sobre  la  inactivitat  del quiosc. 
Els titulars van manifestar verbalment que abans del 31 de desembre de 2015   
comunicarien   formalment   la   petició   de   traspàs   o   la   renúncia   de   la 
concessió. 
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Per Decret de l'Alcaldia de 2 de desembre de 2015 es va requerir als titulars de la  
concessió,  el  senyor  Francesc  Carreras  Canals  i  la  senyora  Imma  Velayos Solé, 
perquè en el termini de quinze dies comuniquessin els motius pels quals el quiosc 
restava tancat i les previsions en relació amb la continuïtat de l'activitat. L'esmentat 
Decret fou notificat el 9 de desembre de 2015 personalment al senyor Francesc 
Carreras Canals. 

A mitjans de gener de 2016 els titulars varen contactar novament amb el servei de 
Patrimoni per comunicar que estaven valorant ofertes per al traspàs. El dia 28 de 
gener de 2016 va tenir lloc a l'Ajuntament de Girona una reunió dels titulars del  quiosc  
amb  la  regidora  d'Hisenda  i  Règim  Interior  i  el  cap  de  servei  de Patrimoni, en la 
qual els interessats van exposar els motius de la seva demora en comunicar una 
decisió respecte a la continuïtat de l'activitat del quiosc i, per part   dels   representants   
municipals,   se'ls   va   requerir   celeritat   en   aquesta comunicació ja que sinó 
caldria actuar d'ofici. 

El  dia  16  de  febrer  de  2016,  amb  registre  d'entrada  número  2016007882,  la 
senyora Imma Velayos Solé va presentar un escrit en el qual manifestava una sèrie de 
disconformitats amb l'actuació municipal i sol·licitava que se li concedís el termini que 
quedava de la concessió per tal de poder traspassar-la. 

En data 8 de març de 2016, la cap del servei de Recaptació va emetre informe amb els 
deutes pendents i els rebuts en període de pagament voluntari relatius a la concessió 
del quiosc de la plaça Catalunya. 

Amb aquests antecedents i dades, el dia 17 de març de 2016 es va dictar Decret de 
l'Alcaldia pel qual s'incoava l'expedient per declarar l'extinció de la concessió 
administrativa  d'explotació  del  quiosc  de  la  plaça  Catalunya  i  es  donava  un 
termini d'audiència de quinze dies als titulars de la concessió. 

L'esmentat  Decret  de  l'Alcaldia  va  ser  notificat  al  senyor  Francesc  Carreras 
Canals el dia 31 de març de 2016. La senyora Imma Velayos Solé no ha recollit la  
notificació,  però,  atès  que  el  dia  7  d'abril  de  2016  ambdós  interessats  van 
presentar  escrit  d'al·legacions,  que  va  ser  registrat  amb  número  de  registre 
d'entrada  2016016456,  d'acord  amb  allò  establert  a  l'article  58.3  de  la  Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, se la té per notificada. 

A l'escrit d'al·legacions que han presentat el senyor Francesc Carreras Canals i la 
senyora Imma Velayos Solé manifesten que l'import del deute pendent no es 
correspon amb el que havien parlat amb el cap del servei de Gestió Tributària; que no 
se'ls ha donat resposta al seu escrit de 16 de febrer de 2016 (registre d'entrada 
2016007882), i que no comparteixen la decisió de l'Ajuntament perquè havien acordat 
amb la regidora d'Hisenda i Règim Interior donar-los el temps que fes falta per tal de 
poder traspassar la concessió. 

En relació amb aquestes al·legacions cal dir que: 

1. El deute que s'ha comunicat és el que consta al servei de Recaptació. El que, al  
seu  dia,  els  interessats  van  parlar  amb  el  cap  de  Gestió  Tributària  feia 
referència a formes de pagament i anava vinculat a deixar lliure el quiosc en el 
moment que es va parlar. 

2. Pel que fa a l'escrit de 16 de febrer de 2016, només es demana que se'ls doni el  
termini  suficient  per  poder  traspassar  el  quiosc.  Un  escrit  més  dilatori  de  la 
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situació.  A  la  vista  de  tots  els  antecedents  i,  com  a  resposta  a  aquest  escrit, 
s'inicia l'expedient per a l'extinció del títol concessional. 

3. En relació amb l'última manifestació de l'escrit és una opinió dels interessats i no hi 
havia cap acord. 

En data 27 de maig de 2016 el secretari general de l'Ajuntament de Girona ha emès 
informe jurídic favorable, en relació amb la tramitació de l'extinció del títol 
concessional, atès que s'ha complert amb el procediment i la normativa. 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, 
articles 50 a 60. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local. 

- 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. 

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya. 

PRIMER.  Desestimar  les  al·legacions  presentades  el  7  d'abril  de  2016  per  la 
senyora Imma Velayos Solé i el senyor Francesc Carreras Canals, amb número de 
registre d'entrada 2016016456. 

SEGON.  Declarar  l'extinció  del  títol  de  la  concessió  administrativa  d'explotació 
del quiosc de la plaça Catalunya, que per acord del Ple de 9 de juliol de 2012 ostenten  
el  senyor  Francesc  Carreras  Canals  (DNI  40308072-C)  i  la  senyora Imma 
Velayos Solé (DNI 40316005-H). 

TERCER.  Requerir  als  titulars  de  la  concessió  administrativa  d'explotació  del 
quiosc   de   la   plaça   Catalunya,   el   senyor   Francesc   Carreras   Canals   (DNI 
40308072-C) i la senyora Imma Velayos Solé (DNI 40316005-H), per tal que de forma 
voluntària i, atès que el quiosc resta tancat i sense material, retornin les claus  del  
mateix  a  aquesta  corporació  municipal  en  el  termini  de  vuit  dies  a comptar des 
de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. 

QUART. Advertir als interessats que, en el supòsit que no retornin les claus del quiosc,   
s'iniciarà   l'execució   forçosa   del   desnonament   administratiu   de   la concessió, 
podent imposar-los multes coercitives a l'efecte. 

CINQUÈ.  Facultar  àmpliament  l'alcaldessa  presidenta  i,  subsidiàriament  el/la 
tinent/a d'alcaldessa o regidor/a delegat/ada en qui delegui o exerceixi les seves 
funcions, per a totes les actuacions derivades de l'execució d'aquest acord. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El punt vuitè de l’ordre del dia, 
senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
La senyora 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). 
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Sra. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo faré una 
mica d’històric per a la gent que ens està seguint, bé, pugui entendre què és el que 
portem a votació. El 4 d’agost de 1967, es van adjudicar, per concurs, una concessió 
administrativa del quiosc de la plaça Catalunya a la senyora Maria Albareda Morel per 
al termini de quaranta anys, és a dir, finalitzava el 4 d’agost de 2007. El 14 de maig de 
1985, s’autoritza un traspàs d’aquesta explotació del quiosc als senyors Carme Canals 
i al senyor Joaquim Carreras i de manera solidària i mancomunada, i també en 
aquesta concessió el que es fa és concedir deu anys més, s’amplia el termini deu anys 
més, per tant, en aquest cas, passa fins al 2017, que és quan ha de finalitzar la 
concessió. El juliol de 2012, aquests senyors es jubilen i llavors s’autoritza la cessió 
dels drets concessionals al senyor Francesc Carreras i a la Imma Velayos i, 
evidentment, finalitza el 4 d’agost de 2017. 

La segona setmana del setembre de 2015, es va cessar l’activitat, varen tancar aquest 
quiosc i quan nosaltres ens vàrem adonar que estava tancat, que estava buit de 
material i no s’estava duent a terme la prestació que realment la concessió establia en 
el seu títol concessional, llavors ens vàrem dirigir als senyors que tenen la concessió i 
se’ls va requerir, si us plau, que ens donessin els motius, el si pensaven obrir o no. 
Varen manifestar que en principi no pensaven seguir amb l’activitat, que tancaven 
l’activitat i que el que volien era aconseguir un traspàs. Ens varen demanar un temps 
prudencial, nosaltres vàrem dir que a la concessió està molt clar el que diu el títol 
concessional i, per tant, que començaríem a fer els tràmits i, bé, mentrestant, que 
fessin el que fos possible, si era possible obtenir el traspàs. 

Finalment, el 2 de desembre, vàrem requerir al senyor Francesc Carreras i a la 
senyora Velayos perquè en el termini de quinze dies ens comuniquessin els motius 
pels quals el quiosc estava tancat i les provisions amb relació a la continuïtat de 
l’activitat. Al no rebre contesta formal en aquest sentit, el dia 16 de febrer de 2016, en 
el registre d’entrada, la senyora al final ens va manifestar que estava en disconformitat 
amb la nostra situació i que volien tenir un temps més per poder fer el traspàs, cosa 
que no és possible. I, per tant, el 17 de març de 2016, es va dictar un decret d’Alcaldia 
en el qual s’incoava l’expedient i declarar l’extinció de la concessió. 

S’han presentat al·legacions al respecte, s’han resolt aquestes al·legacions i, per tant, 
el que nosaltres ara portem és que..., bé, portem a Ple, primer, desestimar les 
al·legacions, en segon lloc, declarar l’extinció del títol de la concessió, requerir que ens 
retornin les claus i, si no fos així, es faria la..., s’iniciaria l’execució forçosa. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Planas. 
Alguna informació..., ai, alguna intervenció, perdoni? La senyora Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Atès que se’ls ha avisat i 
que aquest quiosc està generant deute, que no es posen al dia, que al·leguen 
desconeixement, però donen resposta, coincidim que la forma d’actuar de l’empresa o 
plantilla no és la més adient. Creiem que després dels avisos i de les comunicacions 
que se’ls ha fet, respectats els terminis i les vies d’avís i de notificació, aquesta 
actuació, si bé no és la que voldríem, sembla que és la més lògica. I també cal 
recordar que para tener derechos, primero hay que cumplir con las obligaciones. 

Per tant, nosaltres els votarem que sí a la proposta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. El 
senyor Albertí... 
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Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí. Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, el nostre grup 
està a favor de l’extinció del títol concessional del quiosc de premsa de la plaça 
Catalunya. Ara bé, els voldríem fer un suggeriment a l’equip de govern. Se’ns va 
informar a la Comissió Informativa que el quiosc, amb l’extinció, seria enretirat. Doncs 
bé, creiem que podríem cercar alguna nova utilitat a aquesta edificació, almenys fins a 
la reforma de la plaça, ja que està plenament integrada en el paisatge urbà. A la nostra 
ciutat, hi ha un bon nombre d’entitats juvenils que tenen dificultats a fer difusió de la 
seva oferta d’activitats lúdiques, formatives o altres. Per tant, ens agradaria que es 
replantegin la possibilitat d’enretirada del quiosc i que es pogués gestionar el seu ús 
des de l’Àrea de Participació, que podria regular la utilització del mateix per diferents 
entitats ciutadanes que vulguin fer, com abans he esmentat, difusió d’activitats, 
promoció de les mateixes, com, per exemple, ara fa poc, el trenta-cinquè aniversari 
dels Naturalistes de Girona o bé de plataformes veïnals quan facin festa en els barris i 
d’aquesta manera aportar, des del centre ciutat, cultura a barris perifèrics. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si no hi ha 
més intervencions... 

Sra. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, dir que no ens ho hem plantejat, que això 
és una cosa que hem de discutir amb el Govern, amb tot l’equip de govern de dir què 
fem. En principi, la idea ja era haver-lo de retirar, perquè també, bé, ho estem fent amb 
Mobilitat, n’havíem estat parlant i semblava que veien bé la retirada. Però, bé, amb 
l’alcaldessa en parlarem, [#, 00.37.33] la vostra proposta. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si no hi ha 
més intervencions, procediríem a les votacions. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? (Rialles.) 

Gràcies. 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat la declaració de l’extensió del títol de 
concessió administrativa d’explotació del quiosc de la plaça Catalunya. 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta s’aprova per unanimitat. 

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 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I ESPORTS I COMISSIÓ INFORMATIVA 
D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I SEGURETAT 

9.   Aprovació  inicial  del  Reglament  del  Consell  Municipal  de  la  Formació 
Professional i Ocupacional de Girona 

La  voluntat  de  crear  i  desenvolupar  un  Consell  Municipal  de  la  Formació 
Professional  i  Ocupacional  a  la  ciutat  de  Girona,  és  una  de  les  actuacions 
previstes  en  l'eix  d'Educació  del  Pla  de  Govern  2015-2019  de  l'Ajuntament  de 
Girona. 

Per aquest motiu, la Regidoria d'Educació i la Regidoria d'Ocupació han treballat 
conjuntament en aquest projecte i proposen iniciar el tràmit per a l'aprovació de la  
creació  d'aquest  Consell  i  el  seu  Reglament,  on  es  regulen  la  composició, 
funcions i organització del mateix Consell. 

El Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional es proposa com un 
òrgan de consulta, assessorament i participació de la formació professional i 
ocupacional de la ciutat, impulsat per l'Ajuntament de Girona amb la participació 
d'altres institucions, empreses, sindicats, centres educatius de formació professional  i  
ocupacional,  universitats  i  entitats  del  tercer  sector.  Es  planteja com una 
plataforma estable de treball, debat i proposta, en temes referents a la formació 
professional i ocupacional. 

Previ  a  aquesta  proposta  de  constituir  el  Consell  Municipal  de  la  Formació 
Professional i Ocupacional a la ciutat, s'han realitzat sessions informatives i de 
consulta, per part de les Regidories d'Educació i d'Ocupació, als diferents sectors que  
es  proposen  per  a  la  seva  composició:  institucions  públiques,  empreses, centres  
educatius,  sindicats  i  entitats  del  tercer  sector.  Aquestes  sessions  han tingut un 
feedback positiu i ha estat l'impuls per tirar endavant la proposta, atesa la seva 
idoneïtat i interès d'implementar-ho a la ciutat. 

En  la  redacció  definitiva  d'aquest  Reglament  hi  ha  participat  l'equip  tècnic  del 
Servei Municipal d'Educació i d'Ocupació de l'Ajuntament, i s'ha convidat a fer-hi 
aportacions als Serveis Territorials d'Ensenyament, d'Empresa i Coneixement, i de 
Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. Els serveis jurídics 
municipals han realitzat la revisió del document del Reglament. 

Atesa la següent normativa reguladora d'aplicació: 
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- Articles 62 i 63 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. 

- Articles 59 i 60 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril de règim local de Catalunya. 

- Llei 12/2009, de 10 de juliol d'Educació de Catalunya 

- Llei 10/2015, de 19 de juny de Formació i Qualificació Professionals 

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de la Formació 
Professional i Ocupacional, en els termes que figuren en el document annex. 

Segon.-  Sotmetre  a  informació  pública  el  text  íntegre  del  reglament,  per  un 
termini de trenta dies, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i al tauler d'edictes 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 aprovat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, en aquest cas, el punt número 9. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
En aquest cas, aquesta proposta d’acord serà defensada conjuntament per la tinenta 
d’alcalde Isabel Muradàs i pel regidor Quim Rodríguez. Començarà la senyora 
Muradàs. 

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. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, 
voldria deixar constància de l’oportunitat del moment en què es proposa crear aquest 
òrgan, no perquè sigui justament ara el moment, perquè realment fa temps que és 
necessari. Però, en tot cas, sí que podem veure o hem pogut veure en aquests dies, la 
setmana passada concretament, en la premsa, com tant les institucions com, en 
aquest cas, PIMEC, com la premsa de la nostra ciutat es fan ressò de la situació en la 
qual ens trobem amb relació a la formació professional. Així vàrem poder llegir, dimarts 
de la setmana passada, en la premsa, les conclusions de l’estudi sobre formació i 
ocupació fet per PIMEC amb relació a la falta de tècnics amb formació professional. 

Concretament i molt resumidament, vàrem poder llegir que la piràmide del grau de 
formació dels treballadors no s’ajusta al que el mercat laboral demana. Són dades de 
l’informe, com dèiem, de la patronal PIMEC, que es varen presentar i que mostren o 
posen de manifest la sobrequalificació de l’oferta condemnant, com una de les 
conclusions negatives, diguéssim, d’aquesta situació, titulats universitaris a 
desenvolupar tasques que requereixen una formació menor. Però aquesta no és 
l’única, diguéssim, conclusió negativa que produeix aquesta situació, sinó també que 
posa de manifest –i també és igual de greu o més– la dificultat que té l’economia 
catalana per generar perfils professionals de major qualificació. 

També assenyalava que feia tot just un any el Parlament havia aprovat la primera llei 
de formació, professional i de..., perdó, Llei de formació i qualificació professional de 
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Catalunya, un dels objectius de la qual era precisament fomentar els estudis de 
formació professional. La tendència, en aquest sentit, és o ha estat positiva: dels 
67.357 matriculats en el curs 2003-2004, s’ha passat als 114.739 alumnes del curs 13-
14. Un increment espectacular que, en canvi, no ha tingut un impacte en el nombre de 
títols de formació professional expedits, ja que bona part dels alumnes..., és el que 
s’ha detectat, que aquests alumnes de formació professional han fet aquests estudis 
per fugir a la formació universitària, perquè fos la seva porta d’entrada cap a la 
formació universitària. I això és així, en part, pel major prestigi social que encara 
continuen tenint els estudis superiors, conclou, diguéssim, en aquest cas, el diari, el 
prestigi que encara continuen tenint els estudis superiors envers els estudis de 
formació professional. 

En tot cas, feta aquesta introducció, per l’oportunitat de l’estudi que havia sortit la 
setmana passada, dir que la voluntat de treballar aquest consell ja ve de temps, ja 
vàrem estar treballant tot el curs passat bàsicament amb els centres de secundària la 
necessitat de tractar, de posar a disposició eines als centres de secundària que 
tinguessin cursos de formació professional per veure com des de l’Ajuntament, com 
des del primer nivell de ciutat podíem ajudar en aquest sentit. I això es va plasmar en 
la voluntat de crear i desenvolupar un consell municipal de la formació professional i 
ocupacional a la ciutat de Girona en les actuacions dels eixos del Pla de govern 
d’educació de 2015-2019. 

Com deia, hem estat treballant conjuntament la regidoria d’Educació i la regidoria 
d’Ocupació i, evidentment, els tècnics de les dues regidories, des de fa més d’un any 
en aquest projecte, evidentment no en el consell, sinó al voltant de la formació 
professional i finalment perquè això es pugui plasmar en la creació d’aquest òrgan. I, 
per tant, proposem iniciar el tràmit per l’aprovació de la creació d’aquest consell i del 
seu reglament on es regulen la composició, funcions i organització d’aquest consell. 

Hem de tenir en compte –i això crec que és important que es deixi constància– que 
aquest sempre és un punt de partida en qualsevol dels consells que s’han creat, tant 
és el Consell Municipal d’Educació com el Consell Municipal d’Esports, el reglament 
s’ha de considerar sempre com una eina i no com una finalitat i, per tant, és un punt de 
partida, s’ha de veure si realment quan es posi en marxa la distribució que s’ha 
proposat és la més òptima o bé, mentre comenci a funcionar el consell, es pot veure 
que n’hi ha una altra que sigui més oportuna. Ho dic, en tot cas, perquè no s’ha 
d’interpretar com que aquesta és una situació tancada i que no tingui possibilitats de 
canvi. 

En tot cas, finalment, per passar la paraula al regidor, a en Quim Rodríguez, comentar 
que, tal com ja es diu també en el fonament de la proposta, es varen realitzar sessions 
informatives amb els diferents actors i actors que han de figurar, han també d’estar 
acompanyant-nos en aquest viatge, institucions públiques, empreses, centres 
educatius, sindicats i entitats del tercer sector i per banda de tots ells la resposta, el 
feed-back va ser molt i molt positiu. 

Per tant, el que proposem és crear aquesta plataforma de treball, de debat i de 
proposta que sigui un espai i un referent a nivell de les comarques gironines, com ho 
és també ja a Barcelona òrgans com n’hi ha d’aquest tipus que, a més, estan 
enxarxats i, per tant, la nostra voluntat també seria arribar a formar part de la xarxa 
que ja existeix i ser prescriptors en aquesta matèria. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Muradàs. 
Senyor Rodríguez... 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Una 
mica per complementar el que ha dit la regidora i tal com diu el reglament, doncs des 
del consell es vol establir un mecanisme de participació, debat, proposta i cooperació 
entre els sistemes educatiu i productiu per facilitar la inserció professional. Suposo que 
ja saben el que s’entén per formació professional inicial, seria el conjunt de programes 
formatius que es desenvolupen en el sistema educatiu, els cicles formatius coneguts. I 
la formació professional per l’ocupació, que es desenvolupen en l’àmbit laboral amb la 
finalitat de millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció 
laboral per mitjà de la consecució i perfeccionament de les competències 
professionals, inclou la formació ocupacional i la formació contínua. De manera 
general, podem parlar de formació al llarg de la vida, com ja s’havia anunciat en un 
informe passat del Delors a la UNESCO sobre l’educació del segle XXI, amb el títol 
«L’educació conté un tresor», recollit, com deia, per la llei catalana de l’any passat. 

Parlem d’una realitat que al meu entendre té tres aspectes immediats. D’una banda, hi 
ha la necessitat d’adaptar-se a un entorn canviant per part de tots. De l’altra, el fracàs 
escolar, al voltant del 20 per cent, molt pel damunt de la mitjana europea, és a dir, un 
de cada cinc joves no acaben els estudis de secundària i d’aquest abandonament en 
sorgeix l’atur juvenil i el fracàs del sistema educatiu com a factor d’equitat i d’ascensor 
social. I finalment, la importància de l’educació per al desenvolupament personal, la 
cohesió social i la competitivitat econòmica. 

Per això proposarem treballar, primer, per les segones oportunitats educatives; segon, 
la diversificació de la formació; tercer, l’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats 
del mercat; quart, l’anticipació als canvis dels models productius; cinquè, l’ús de les 
noves tecnologies de les TIC i la innovació; sisè, la importància dels idiomes per a 
l’ocupació, el desenvolupament professional; i setè, la cultura de l’esforç, la cooperació 
i l’emprenedoria. Tot això amb la finalitat de fer efectiu i fomentar el dret de la formació 
a totes les persones, elevar el nivell de qualificació de la població, implicar les 
empreses en la formació, combatre els estereotips de gènere que afecten la continuïtat 
dels estudis, l’elecció d’un ofici o l’orientació de la carrera professional, facilitar la 
igualtat d’oportunitats, promoure l’acció positiva a favor dels col·lectius amb especials 
dificultats d’inserció, promoure l’acció positiva a favor de les persones amb 
discapacitat intel·lectual lleu o moderada. I demanarem a les administracions superiors 
que hi hagi un sistema integrat d’FP que permeti l’obtenció tant de títols de l’FP com 
dels certificats de professionalitat, un pla de formació específic per a tot el professorat 
que els permeti l’actualització de les seves competències, que es faciliti als centres 
que puguin aportar la logística necessària perquè les PIMES desenvolupin projectes 
d’innovació i investigació, que s’eliminin obstacles de mobilitat europea i que hi hagi un 
millor finançament. 

Tot plegat, creiem en una educació integral, inclusiva, coeducadora, oberta al món, 
que es parli de negociació col·lectiva i el diàleg social i que es pugui avaluar de 
manera continuada. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha alguna 
intervenció? Senyor Rodríguez, si pogués apagar, si us plau, el micròfon... Moltes 
gràcies. La senyora Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport a aquest punt de l’ordre del dia. Amb la senyora Muradàs, sobretot, ja n’hem 
parlat vàries vegades i en vàries ocasions. De fet, en les sessions de treball que vam 
tenir per al Pla d’infància sortia cada dos per tres en aquest propi document de treball, 
doncs, la creació d’aquest Consell de Formació Professional i Ocupació, que la 
mateixa senyora Muradàs ha dit que arriba més tard del que ens hagués agradat, que 
l’hauríem d’haver creat fa temps. I ella mateixa ha fet referència a aquest estudi de 
PIMEC que coneixíem la setmana passada, que el gran resum que creiem que es pot 
fer és que hi ha desajustament entre la formació professional que es dóna o que reben 
i el que realment necessita el mercat laboral a casa nostra. I, per tant, és evident que 
s’ha de treballar per acabar amb aquest desajustament i perquè cada vegada una 
cosa casi més amb l’altra i, per tant, la creació d’ocupació i el trobar feina amb relació 
als temes de formació professional sigui més fàcil. Fins aquí, tot correcte. 

La senyora Muradàs també feia referència amb relació a qui composarà aquest 
consell. Nosaltres teníem dubtes el dia de la comissió, ella avui ha insistit a dir que és 
una cosa que queda oberta, que n’acabarem de parlar entre tots amb relació als 
percentatges de representació d’uns i altres i, per tant, en aquest sentit, confiem 
totalment amb la paraula donada i que ho acabarem de polir entre tots. Però sí que 
ens preocupa una cosa. 

Miri, en aquest Ajuntament durant molts anys s’havia funcionat a través del Consell 
Econòmic i Social, a partir del Consell Econòmic i Social anàvem creant comissions 
que estudiaven temes concrets i així hem treballat durant molts anys. Segurament era 
el model que en aquell moment tenien tots els ajuntaments, no és una crítica, sinó un 
recordatori de com desenvolupaven amb relació a tots aquests temes. Després, a 
l’últim any de la legislatura passada, vam crear en aquesta ciutat l’Agència de 
Promoció Econòmica de la ciutat, que venia a substituir el que era el Consell Econòmic 
i Social de l’Ajuntament de Girona. Una agència que saben que nosaltres vam 
demanar moltes vegades, que vam lamentar que es creés l’últim any de legislatura, 
però que vam aplaudir i, per tant, hem treballat amb tot allò que ha calgut perquè 
aquesta tiri endavant. Doncs ens preocupa ara quina serà la dinàmica i la coordinació 
entre aquesta Agència de Promoció Econòmica, que té una part també molt important i 
que tots havíem coincidit amb relació a temes de formació professional, sobretot que 
no n’he sentit ni una paraula, ni de la senyora Muradàs, ni del senyor Rodríguez, d’un 
tema tan important com és la formació professional dual, que és el present i el futur 
amb relació a tots aquests temes. Doncs, com deia, ens preocupa amb relació al fet 
que no creem ara un altre consell o un altre òrgan en aquest Ajuntament que es 
trepitgi una mica amb algun que ja tenim creat i que no hem acabat de definir bé què 
farà un i què farà l’altre o de quina manera treballaran conjuntament i de manera 
coordinada. 

Com dic, no és una preocupació que ens porti a votar en contra d’aquest punt, al 
contrari, hi donarem suport, però sí que agrairíem que això es tingués en compte, que 
féssim possiblement una reunió també d’aquesta Agència de Promoció Econòmica on 
s’expliqués que creem o que hem creat aquest consell i que ens poséssim a treballar 
de quina manera s’ha d’anar caminant. Per què? Doncs perquè jo crec que els 
esforços s’han de dirigir cap a on s’han de dirigir, que en aquest cas és que a la ciutat 
de Girona cada dia hi hagin menys persones aturades i que es creï una ocupació de 
qualitat. I, per tant, també que cada òrgan que anem creant, l’esforç que faci no sigui 
en va o sigui repetitiu amb relació al que fan altres òrgans que ja tenim creats, en 
aquest cas, l’Agència de Promoció Econòmica, que dic que va venir a substituir el que 
coneixíem de tota la vida –m’ho deixin dir així–, que era el Consell Econòmic i Social. 
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Simplement mostrar aquesta preocupació i demanar al Govern que ho tingui en 
compte i que es posi a treballar per evitar que es trepitgin un a l’altre. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Gràcies, alcaldessa. Des de la 
CUP - Crida per Girona, evidentment estem a favor de la creació d’aquest consell. El 
que passa que sí que és veritat que volem fer algunes al·legacions al mateix i al 
reglament, doncs sí que ens abstindrem en aquesta votació. En aquest sentit, 
compartim la importància d’aquest treball de coordinació i de treball en si mateix que 
es preveu que faci aquest consell, fins i tot a nivell intern d’àrees, però també 
evidentment amb altres organismes, amb altres entitats, amb instituts, etcètera. 

Però, més enllà d’això, doncs sí que vam fer una sèrie d’aportacions, una sèrie de..., a 
partir del document que se’ns va fer arribar fins i tot una setmana abans o així de la 
Comissió Informativa, nosaltres una mica per iniciativa pròpia, perquè veiem aquí que 
sí que s’han convidat altres organismes a fer aportacions, a nosaltres se’ns va fer 
arribar, llavors vam creure oportú treballar-lo i fer-hi algunes anotacions aportacions 
que vam fer arribar les dues regidories corresponents. I bé, per un tema jo entenc que 
de temps i de terminis administratius, que són molt rígids, doncs no va ser possible 
incorporar-les en el document. Sí que se’ns va respondre, a petició nostra, aquestes 
al·legacions i també posteriorment vam poder fer alguna reunió amb algunes 
tècniques, ja que la regidora s’hi va mostrar interessada i per qüestió de temps tampoc 
ella podia ser-hi, sí que ens vam reunir amb tècniques de les àrees corresponents; una 
reunió que va ser molt positiva i en la qual sí que vam poder contrastar aquestes 
propostes que fèiem nosaltres. 

Més enllà d’això, el que hem constatat també és que poder ha mancat temps per 
poder fer aquest intercanvi d’opinions perquè fossin aquestes aportacions incloses ja 
en el document que es presentava avui a Ple. I, en aquest sentit, hem comprovat una 
mica que les comissions informatives realment no són l’espai per fer aquest debat i, 
per tant, cal poder buscar espais previs a les comissions informatives per poder fer 
aquest treball. En aquest sentit, tampoc no sabem ben bé si el que és la comissió 
d’estudi, que sí que es va fer en el cas de la Comissió de Nomenclàtor, és una eina o 
un espai per poder fer aquest debat, no ho tenim massa clar i desconeixem per què en 
aquesta ocasió, com sí que es va considerar imprescindible fer en el cas de la 
Comissió del Nomenclàtor, per què en aquest cas no s’ha utilitzat aquesta eina. Per 
tant, doncs lamentem una mica no haver pogut fer tota aquesta feina prèviament, però 
sí que avui volíem destacar algunes d’aquestes propostes de millora que fem i que, en 
qualsevol cas, com que sí que queda aquest període d’al·legacions, intentarem 
incloure-les i concretar-les a partir d’aquesta reunió que vam fer. 

Destacar una mica que, en aquest sentit, el que proposaven són algunes 
modificacions amb relació a la composició, en la qual demanàvem un augment dels 
membres i augmentar, per tant, la representativitat, tant del que són els centres de 
formació professional com els centres de formació d’adults, algunes d’aquestes 
propostes sí que es van poder incloure, perquè eren coses molt concretes i ho vam 
poder, en el marc de la Comissió Informativa, introduir, però d’altres ha sigut més difícil 
perquè requerien un debat una mica més intens. 

També amb relació a les funcions vam demanar una ampliació d’algunes d’elles, amb 
relació al fet de crear espais de debat i d’intercanvi, que no acabem de posar-nos 
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d’acord si realment les taules de treball serien aquests espais o no. I en qualsevol cas, 
també, pel que fa a..., no només es parla en algun espai del tema de la inserció, 
d’aconseguir o treballar per la inserció, però sí que ens semblava també que valia la 
pena que en algun del redactat, en algun espai quedés també reflectida la importància 
no només de la inserció en si mateixa, sinó també de la qualitat d’aquesta feina i del 
manteniment de l’ocupació, d’aconseguir no només la inserció inicial, sinó el fet de 
mantenir la feina al llarg del temps i, per tant, aconseguir estabilitat i qualitat a nivell 
laboral. 

Finalment, també ens semblava important incloure el tema d’impulsar els plans 
integrals de formació i ocupació en una de les funcions també d’aquest consell i, 
doncs, amb vista de presentar les al·legacions corresponents a aquestes propostes, 
doncs avui ens abstindrem. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Volem 
anunciar el nostre vot favorable a aquesta iniciativa. La formació professional, tant la 
reglada com la no reglada, i la formació ocupacional, creiem que ha de ser un dels 
pilars que ens ha de permetre la recuperació econòmica del nostre país. Efectivament, 
una millor formació ha d’implicar necessàriament unes millors condicions 
d’incorporació al món laboral d’una bona part de la nostra població, i que el nostre 
municipi s’impliqui en aquesta tasca, és una bona notícia. A més, pensem que aquest 
òrgan pot ser una bona eina per estudiar i valorar l’oferta de les diferents famílies 
professionals a la ciutat i l’oferta formativa. 

A més, volem ressaltar que l’equip de govern –almenys així ho tinc entès– a la 
comissió ha atès algunes de les nostres peticions que el nostre grup crèiem que 
millorarien el funcionament d’aquest òrgan. Així, s’ha incorporat el responsable del 
projecte integral de la formació professional que fa una tasca similar des de fa ja molts 
anys i s’ha incorporat tant en el Ple com a les comissions. 

Per altra banda, ens agradaria –i entenem que la senyora Muradàs ha dit que estava 
oberta la distribució o la participació en el Ple i a les comissions– que s’estudiés i es 
garantís la presència, especialment a les comissions, que és el veritable òrgan de 
treball del consell, de tots els membres que estem en aquest consistori, tal com es fa 
amb altres consells. I, per altra banda, també ens agradaria que estudiessin la 
possibilitat que la representació, tant dels docents com dels alumnes, fos de forma 
proporcional. Aquest reglament s’ha tret com a exemple del de Terrassa, pel que tinc 
entès, allà la formació professional pública i la concertada pràcticament estan «a la 
par», al 50 per cent aproximadament tant de pública com de concertada, cosa que no 
passa a Girona. A Girona en aquest moment no li sé dir el número exacte, però 
estaríem parlant de 80-20 aproximadament i, per tant, ens agradaria que s’intentés 
que aquesta paritat fos present en el consell. Bé, per totes aquestes raons, anunciem 
el nostre vot favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Doncs la senyora Muradàs... 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, gràcies. Bé, en primer lloc, donar 
gràcies a tots els grups que consideren que aquesta és una bona manera de posar-
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nos a treballar en aquest aspecte tan important com és el de la formació professional. 
Sí que haig de dir que, en tot cas, i amb relació a alguna de les propostes, en tot cas, 
que presenti el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona, s’haurà de veure –això sí 
que ho haurem de veure– que siguin..., jo no estic segura de totes elles, que siguin 
competència, que estiguin en l’àmbit municipal o en l’àmbit d’aquest òrgan, que és un 
òrgan consultiu i de debat. I, per tant, jo..., en tot cas analitzarem, com ja vam quedar, 
cadascuna de les propostes, veure si ja estan incloses en algun altre punt i si són 
competència en el nivell en què nosaltres ens movem. 

Amb relació a la intervenció de la senyora Veray, comentar-li que en el darrer plenari 
de l’agència que es va fer en el mes de desembre, precisament el que es va 
considerar és que la creació d’aquest consell era molt oportú, si és que finalment es 
portava a terme, i que evidentment seria necessari que treballés colze a colze amb la 
taula de concertació d’empresa i ocupació. I, per tant, evidentment que aquesta serà 
una de les funcions i de les principals qüestions de les quals haurem d’estar amatents 
per no..., com deia ella, per no fer feina doble. 

I respecte a la intervenció del regidor Pere Albertí, comentar com bé van advertir o ens 
van suggerir a la Comissió Informativa respecte a aquesta situació de la 
proporcionalitat, que és tal com queda reflectit d’aquesta manera, perquè així podrem 
veure com la proporcionalitat quant a la representació dels centres públics i dels 
centres concertats, doncs el pes que tingui cada curs o cada quan es renovin els 
membres serà segons el percentatge del nombre dels alumnes de cadascun d’ells. 

I quant a la participació dels regidors, comentar que vàrem considerar que sí que era 
pertinent que en la comissió permanent hi fossin presents tots els regidors..., perdó, un 
representant de cadascun dels grups polítics i el regidor d’empresa, com també es va 
considerar oportú per banda de la regidora. Per tant, en aquest sentit, com també que 
se’ns havia despistat evidentment el representant del projecte d’integració de la 
formació professional a Girona. 

Per tant, moltes gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP):  Gràcies. No simplement veig que ha sortit 
dues vegades, però és la importància de la coordinació. Evidentment aquest 
reglament, aquest consell, el que intentarà és coordinar, que és potser la funció més 
important. Jo aquests dies, parlant amb els sindicats, ja he anat descobrint que hi han 
cursos que es fan que són exactament els mateixos que fem des del Servei Municipal 
d’Ocupació i, per tant, com a mínim, que serveixi per coordinar-nos i per posar-nos 
d’acord a quins sectors ens adrecem cadascú. 

D’altra banda, estic bastant d’acord que potser s’haurien de buscar espais més amplis 
quan hi ha un tema de tirar endavant tot un organisme com aquest, no simplement les 
comissions. Entenem que els grups tenim els nostres espais, però potser sí que les 
comissions queden curtes. Jo estaria d’acord que abans de fer la comissió es pogués 
fer unes petites delegacions i parlar-ho profundament. 

Quant a mantenir la feina, doncs evidentment no és només la inserció, que seria 
potser la prioritat, però, si precisament estem parlant de formació continuada i de fer 
cursos de professionalitat, és perquè estem veient..., jo estic trobant persones, per 
exemple, que em vénen i em diuen «jo feia construcció, feia d’encofrador», etcètera, i 
els mateixos volen una formació per canviar. O sigui que no és només mantenir la que 
tenies, sinó que haurem d’anar buscant competències perquè la gent pugui anar-se 
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adaptant al mercat aquest que dèiem. Estem totalment d’acord que s’ha de mantenir la 
feina o de trobar-ne d’altres. Simplement era comentar això. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor 
Rodríguez. Doncs podríem passar a la votació. 

Vots en contra de la proposta? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

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, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, 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, inicialment el Reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional. 

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

10.   Modificació  puntual  del  text  refós  del  PGOU  núm.  64.  Ajust  de  sistemes 
Sector Mas Xirgu 

Aquesta  proposta  es  retira  de  l'Ordre  del  Dia  a  petició  del  grup  que  la 
presenta, de conformitat amb l’article 92 del Real Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara, de fet, hauríem de passar al 
punt 10 de l’ordre del dia, que es tracta d’una modificació puntual del text refós del Pla 
general, el número 64, concretament, del sector Mas Xirgu. Però, si li sembla, no li 
passaré la paraula, senyor secretari, perquè el senyor Alcalà... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. El retiraríem perquè 
entenem que falta completar informació referida al còmput d’espais lliures. De 
moment, la retirem. 

Gràcies. 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

11. Acord per deixar de formar part de la Red de Juderías de España "Caminos 
de Sefarad". 

La  creació  del  Patronat  Call  de  Girona  l'any  1992,  com  a  organisme  autònom 
depenent  de  l'Ajuntament  de  la  ciutat,  avala  aquest  procés  de  recuperació 
patrimonial i cultural. L'Ajuntament, conjuntament amb la Diputació de Girona i la 
Generalitat  de  Catalunya  són  els  patrons  que  han  desenvolupat  el  projecte  i 
gràcies a les quals Girona disposa avui no només d'un magnífic Museu d'Història dels  
Jueus  a  la  ciutat,  sinó  d'un  gran  prestigi  tant  a  nivell  nacional  com internacional. 

El 21 de gener de  1995, la ciutat funda una xarxa anomenada Red de Juderías de  
España,   que  agrupa  diverses  ciutats  de  tot  l'estat,  iniciant  el  projecte  tres 
ciutats: Girona, Hervás (Cáceres) i Ribadavia (Ourense). Aquesta xarxa no tenia 
personalitat   jurídica   pròpia,   i   no   serà   fins   l'any   1997   que   es   constitueix 
l'associació, avui formada per 23 municipis: Avila, Barcelona, Besalú, Cáceres, 
Calahorra, Castelló d'Empúries, Córdoba, Estella-Lizarra, Girona, Hervás, Jaén, León,   
Lucena,   Monforte   de   Lemos,   Oviedo,   Palma,   Plasencia,   Ribadavia, Segovia, 
Tarazona, Toledo, Tortosa i Tudela.   Sevilla renuncia a formar-ne part per acord de 
ple de data  21 de desembre 2015. 

Per acord del Ple municipal de d'11 de febrer de 1997   l' Ajuntament de Girona va 
acordar, 

"Aprovar  els  estatuts  de  la  Red  de  Juderías  de  España-Caminos  de  Sefarad, 
mitjançant  els  quals  es  crea  o  constitueix  una  associació  amb  personalitat 
jurídica  plena  i  pública,  formada  pels  municipis  de  Càceres,  Còrdiovan  Girona, 
Tudela,  Hervás,  Ribadavia,  Segovia  i  Toledo,  amb  la  finalitat  expressada  en 
l'article 6è. dels esmentats Estatuts". 

El Ple municipal de 23 de juliol de 2007 va aprovar la modificació dels estatuts de la 
Red de Juderías de España-" Caminos de Safarad ", aquests estatus són els vigents 
en l'actualitat, atès que la Asamblea general de la Red de Juderías de España-
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Caminos de Sefarad va aprovar en data 29 de novembre de 2014 una nova  
modificació  dels  estatuts  de  l'Associació.  Resten  pendents  els  tràmits d'aprovació 
per part dels membres de l'Associació. 

D'acord amb els estatuts vigents de la Red, l'article 10 regula el procediment per 
separar-se de la Red, 

"10. Cualquier municipio miembro puede separarse previo acuerdo plenario de la 
Corporación correspondiente .Dicha separación surtirá efectos a partir de la toma de 
conocimiento de la Asamblea General." 

La manca d'acords en els darrers anys i la poca implicació política de molts dels 
ajuntaments associats fa que l'Ajuntament de Girona es qüestioni la continuïtat en la 
Red, tal i com l'Alcalde i President del Patronat El Call, va informar en la darrera  
reunió  del  Consell  Rector  celebrada  el  16  de  desembre  de  2015, manifestant   la 
intenció dels municipis catalans de sortir en bloc de la Red i així ho notificaren en la 
següent assemblea general celebrada el mes de  gener. 

Sens  perjudici  del  que  estableix  la  llei  7/1985,  de  2  d'abril,  reguladora  de  les 
bases de règim local en el seu article 1r, 

"1.Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del estado y 
cauces  inmediatos  de  participación  ciudadana  en  los  asuntos  públicos,  que 
institucionalizan   y   gestionan   con   autonomía   les   intereses   propios   de   las 
correspondientes colectividades", així com l'article 11 de la LRBRL; els articles 1 i 46 
de la LMRLC; l'article 137 de la CE i els articles 2.3, 83 i 86.3 de l'EAC. 

Per  tot  això,  la  Comissió  Informativa  d'Alcaldia  sotmet  a  la  consideració  de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 

Primer.  Acordar  la  separació  de  la  Red  de  Juderías  de  España  "Caminos  de 
Sefarad", d'acord amb el que estableix l'article 10 dels Estatuts de la Red. 

Segon. Comunicar el present acord a la Red de Juderías de España "Caminos de 
Sefarad", i als ajuntaments que en formen part. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, doncs ja procediríem a 
substanciar el següent punt de l’ordre del dia, en aquest cas, seria l’11. Senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, se’ls va 
explicar en el moment de la Comissió, en aquest cas, Informativa d’Alcaldia els motius 
que portaven a portar aquest punt de l’ordre del dia avui a aprovació. Ja se’ls va 
explicar que el distanciament dels darrers anys envers els programes i les activitats i 
les formes de veure com gestionar el patrimoni cultural que teníem en l’àmbit jueu, 
sobretot no encarat només amb una qüestió purament turística, sinó més patrimonial i 
cultural, que sobretot havien enfocat les diferents ciutats que, a nivell català, també 
gaudeixen d’aquest patrimoni, va comportar una reflexió interna envers a veure cap a 
on havíem d’anar, i reflexió que també han tingut altres municipis, com ha sigut el cas 
de Sevilla, que també en el seu moment va demanar apartar-se de la red per entendre 
volia traçar un camí diferenciat al que havia enfocat en el seu moment la Red de 
Juderías. 
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A partir d’aquí, després d’aquesta reflexió i, en especial, doncs, el mandat rebut pel 
Parlament de Catalunya en el qual encoratjava a la realització d’aquesta nova xarxa 
catalana de municipis amb aquest patrimoni, doncs es va creure convenient aprofundir 
en aquesta reflexió amb la voluntat d’aprofundir molt més enllà del purament turístic i, 
com deia, patrimonial i cultural, i plantejar els inicis de la creació d’una nova red de 
municipis catalans i procedir al que avui es porta a aprovació, que és la separació de 
la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Alguna intervenció? Molt 
bé. La senyora Veray, si us plau. 

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. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta sigui 
possiblement la decisió més greu que vostès han pres en els últims anys en aquesta 
ciutat i, segur, el més gran i greu error que prendrà vostè o que ha pres vostè fins a dia 
d’avui com a alcaldessa. 

Miri, vostè avui –perquè a més a la Comissió de Cultura no se’ns va explicar res, se’ns 
va explicar tot a la Comissió d’Alcaldia, ens ho va explicar vostè mateixa, senyora 
alcaldessa– l’únic que fa és ser el braç executor d’allò que el senyor Puigdemont ja 
havia decidit fer el desembre de 2015. Quan a la reunió del Patronat, malgrat la 
directora del Patronat del Call de la Ciutat de Girona parlava excel·lències de la Red 
de Juderías de España i deia que la lideràvem, i deia que estava contenta amb la 
feina, i deia que tenir la secretaria ens donava prestigi, el senyor Puigdemont, dos 
minuts més tard de la intervenció de la directora del patronat, deia que a ell no li 
agradava i que n’havíem de sortir, perquè hi havia un mandat del Parlament que deia 
que havíem de fer-ho. No, el mandat del Parlament..., que li dic, senyora Madrenas, 
tant de bo tot allò que s’aprova en comissions del Parlament de Catalunya es porti a 
terme amb aquesta vehemència que vostès avui ens fan fora, ens fan sortir de la Red 
de Juderías, perquè miri que hi ha coses aprovades al Parlament de Catalunya que si 
vostès i el seu Govern executessin, a la ciutat de Girona li aniria bé: construccions de 
noves escoles, millores d’infraestructures i equipaments que depenen de la Generalitat 
de Catalunya... Ah, però tot això, no, tot això no ho interpreten ni com a mandat del 
Parlament. 

Però retorno, l’aprovació de la moció, proposició o proposició de la proposta de 
resolució del Parlament de Catalunya no diu en cap moment que Girona, ni cap ciutat 
catalana hagi de sortir de la Red de Juderías de España, diu que es creï una red de 
juderías catalana, cosa que no és incompatible amb estatuts a sobre la taula de cap 
dels dos organismes, ni del que ara volen pretendre que sortim, ni del que crearan, 
perquè dubto que s’atreveixin a escriure que està prohibit formar part d’una altra red 
de juderías a nivell nacional i a nivell internacional, malgrat creïn la catalana. 

Per tant, què fan avui? Vostès avui només fan una cosa, canvien Red de Juderías de 
España per xarxa de juderías catalana, és l’únic que fan. Per què? Per la seva 
obsessió, la seva obsessió que tot allò que soni a Espanya és dolent, que tot allò que 
soni a un símbol comú dels espanyols és dolent, sincerament em comença a 
preocupar i molt el sectarisme que està agafant aquest Govern de la ciutat. I encara 
més, i encara més em preocupa el silenci i l’emmudiment del Partit Socialista de 
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Catalunya a la ciutat de Girona, quan sempre a la seva història –i a dia d’avui encara– 
dirigents del Partit Socialista molt rellevants hi han tingut un paper molt important en 
aquest Ajuntament, off the record i fora d’aquestes parets segueixen dient i es posen 
les mans al cap quan veuen que vostè vol treure’ns a la xarxa de juderías d’Espanya, i 
el Partit Socialista ho accepta, ho entoma i calla perquè no diu cap paraula sobre allò 
que vostès estan fent. 

L’any 92, quan es crea la Red de Juderías i Girona hi és present des del primer 
moment fins a dia d’avui, vint-i-quatre anys treballant de manera conjunta, vint-i-quatre 
anys treballant per la promoció del nostre patrimoni jueu a nivell nacional i 
internacional a través d’aquesta xarxa, grans resultats del treball conjunt i unitari que 
hem fet amb les altres ciutats espanyoles que tenen, com nosaltres, un patrimoni molt 
important i molt valuós amb els seus calls jueus. Una presència de col·lectius i de 
persona jueves a la ciutat de Girona que ha anat en augment en els últims anys i que 
reunió rere reunió del Patronat del Call Jueu de Girona, la seva directora ens ha 
explicat i ha posat en valor. 

Per tant, hi insisteixo, és el més gran i greu error que estan cometent. No entenem, 
més enllà de la seva obsessió separatista i per trencar amb tot allò que porta la 
paraula «Espanya», el perquè de la seva decisió. El que sí que tenim molt clar és que 
la prenen sense tenir en compte el perjudici que això suposa per a la ciutat de Girona, 
per al patrimoni de la ciutat de Girona i també, i per extensió, per a tots els gironins i 
les gironines. Per tant, farien bé retirant aquesta proposta de l’ordre del dia. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A Ciutadans, ens entristeix el 
nivell que s’està mostrant des d’aquest Ajuntament, concretament des de l’Àrea de 
Cultura en alguns temes. Però el punt àlgid que ha assolit aquest consistori amb el cas 
de la Red de Juderías de España hem de dir que serà difícilment igualable, senyora 
alcaldessa. La proposta de la sortida de la Red de Juderías de España no es basa en 
una sortida d’una xarxa cultural que recorda el nostre passat i enriqueix el nostre 
present, sinó que se centra en un atac més als elements comuns, als elements que 
ens uneixen a tots. 

No es proposa la sortida per ser una xarxa de juderías, senyora alcaldessa, sinó per 
ser una xarxa d’Espanya. Si una cosa caracteritza el poble jueu és la defensa de les 
seves arrels, dels seus vincles, de la seva identitat i del seu llegat. No forma part de 
Catalunya, de la Sefarad de la qual van ser expulsats aquells jueus que no es van 
convertir? No hi han jueus que enyoren Espanya, Catalunya i Girona com si no 
haguessin marxat mai d’aquí? No hi han trets comuns i característics de les juderías 
de tot Espanya, senyora alcaldessa? La decisió de la sortida no es basa en elements 
de gestió, sinó en mirar-se el melic malaltís que s’agreuja amb el pas del temps i agafa 
maneres i discursos tan manipulats com absurds. També sortirem, senyora alcaldessa, 
del Camí de Sant Jaume per tenir vincles comuns amb altres comunitats? 
Renunciarem a formar part de la Organización Nacional de Transplantes per ser 
d’àmbit espanyol? O potser és que això no ens interessa perquè és a la resta 
d’Espanya on es fan més donacions i Catalunya és més receptora que donant? 

Equip de govern, senyora alcaldessa, deixin de fer el ridícul, deixi’n vostès de fer el 
ridícul d’una vegada per totes. Ciutadans està convençut que en aquest equip de 
govern encara queda gent amb seny que veu que això no és una decisió cultural, sinó 
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una decisió merament política i pròpia de la incultura. Estan deixant en evidència la 
política sectària que ve del Parlament de Catalunya, estan vostès trencant ponts, ens 
estant dividint a tots els ciutadans, senyora alcaldessa, estan encarregant-se els 
elements tan comuns com rics i plens d’història de la nostra ciutat, de la nostra 
comunitat autònoma i del nostre país. 

Una veritable àrea de cultura, senyora alcaldessa, s’hauria d’enfrontar a propostes 
com aquestes, però es plega a les voluntats de tercers. Vostès han passat de fer 
propostes de cultura a defensar la seva antítesi. I vull que quedi clar que tota aquesta 
argumentació, si a alguna persona no va dirigida és al regidor de Cultura, el senyor 
Ribas, i va dirigida a la persona que ha donat l’ordre de presentar-ho avui al Ple, que 
és a vostè, senyora alcaldessa, i per elevació, al president de la Generalitat. Facin la 
seva, senyora Madrenas, vostès continuïn fent la seva, que amb decisions tan 
il·lògiques com tenyides de miopia, a nosaltres no ens hi trobaran pas, senyora 
alcaldessa, no ens hi trobaran pas. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
en primer lloc i agafant les paraules de la senyora Veray, aquest no és l’error més greu 
que ha comès l’equip de govern, perquè aquesta és la decisió encertada, en primer 
lloc. I, dos, perquè temes com el Vol Gastronòmic, el fet de no impulsar més serveis 
socials, el fet de no fer polítiques descentralitzades als barris, el fet de no portar la 
cultura més enllà d’un model turístic em semblen temes o errors d’aquest equip de 
govern molt més greus que no pas el que està portant avui aquí en aquesta votació. 

Nosaltres, de fet, la creació de la xarxa de calls la portàvem en el programa i, per tant, 
hi hem de donar suport. Aquest és un punt que es fa abans de la xarxa..., de crear la 
xarxa de calls catalans i ho farem no amb la visió provincialista que tenen tant els 
companys del PP, de Ciutadans, en què el món se’ls acaba Madrid, no; nosaltres 
creem una institució pròpia de calls per mirar Europa i per mirar el món des de la 
nostra pròpia realitat. 

No sé si ho saben, però nosaltres..., recuperant el programa, hi ha una associació 
europea per la salvaguarda del patrimoni jueu, on des d’aquesta xarxa també 
treballarem i mirarem Europa i mirarem el món i ho farem amb el nostre perfil propi. 
Perquè nosaltres sí que entenem per això –no sé si aquí ho comparteix o no l’equip de 
govern i a nosaltres ens agradaria que ho compartís– que aquesta també és una 
decisió que té a veure amb la voluntat de ser un estat el món i, per tant, per tenir les 
seves pròpies institucions. Clar que sí, no podem compartir les declaracions de 
l’alcaldessa que més d’una vegada ha dit que això no tenia res a veure una cosa amb 
l’altra. Bé, nosaltres entenem que sí, que sí que hi té a veure, però amb una normalitat 
democràtica de voler portar la nostra visió com a xarxa catalana on no se’ns 
menysprea, on no se’ns menysprearà, com ha passat en la Red de Juderías i on 
podrem desenvolupar la proposta cultural, de patrimoni, que parlava el senyor Ribas 
d’una forma qualitativament més interessant del que s’ha vingut fent fins ara amb la 
red espanyola. 

També, doncs nosaltres, ja que tenim aquesta línia de construcció d’estat i aquesta 
línia de fer que les xarxes siguin realment útils per als municipis i, per tant, per al 
nostre call i per al nostre patrimoni, entenem que s’hauria d’estudiar quan es creï 
aquesta xarxa, doncs possiblement vincular-nos, per exemple, o proposar la ciutat de 
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Palma, que és una ciutat també de Països Catalans, que s’hi pugui incloure, si més no, 
com a ciutat amiga o ciutat agermanada en aquest projecte futur que tenim. 

Dins la Red de Juderías hem sigut menystinguts –ens ho han explicat–, hem sigut 
menyspreats, no hem pogut fer la feina que volíem fer, tenim l’oportunitat de fer-la a 
partir d’ara. Potser els semblarà menor, però jo he fet un exercici tan senzill com anar 
a la web de la Red de Juderías. I allà vostès ho trobaran en anglès i ho trobaran en 
castellà, però veuran que la llengua catalana no hi és. Mirin, la Red de Juderías ni tan 
sols té la web en la llengua catalana, quan no són poques les ciutats de Catalunya que 
tenen calls i que, per tant, donen força a aquesta Red de Juderías. Això sembla que 
aquest patrimoni no s’ha de protegir. 

Per tant, nosaltres creiem que és un bon pas, el de sortir de la red, és un bon pas el de 
crear la xarxa de calls i a nosaltres, en aquest sentit, ens hi trobaran. En el nostre 
programa portàvem moltes propostes per potenciar tot el que és el patrimoni jueu que 
tenim a la ciutat. 

I abans d’acabar, sí que volia dir –nosaltres sempre ho diem– que aquesta defensa 
fins a la mort del patrimoni jueu, de potenciar-lo, de dir que és un dels actius més 
importants que tenim a la ciutat, no ens ha de confondre per part de ningú amb la 
defensa de les polítiques del Govern d’Israel que hi estan havent avui en dia a l’altre 
costat de la Mediterrània. I ho diem perquè a nosaltres sempre ens ha semblat que en 
algun cas, diguéssim, puntual, però que a nosaltres ens preocupa, això ha passat, 
també a la nostra ciutat, i entenem que han de ser dos debats completament diferents: 
un, el del patrimoni cultural, el de reivindicar-lo com a propi, perquè evidentment hi van 
haver desenes de milers de catalans de l’època van ser expulsats pel fet de ser jueus, 
i tot el que ens van aportar aquesta cultura i que avui en dia encara ens aporta al món 
l’hem de reivindicar des de l’especificitat gironina, però això no s’ha de confondre en 
cap cas amb defensar unes polítiques que han estat definides per les pròpies Nacions 
Unides com a delictives i contràries al dret internacional. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem que sí a l’acord de deixar de formar part de la Red de Juderías de 
España. Nosaltres tenim plena confiança en tot el que se’ns ha explicat, tant la 
senyora alcaldessa a l’última reunió, com el senyor Ribas avui. Entenem que era..., la 
Red de Juderías tenia poca implicació política, molts dels ajuntaments que la formaven 
i que hi ha hagut manca d’acords. I no ho devien fer gaire bé tenint en compte que una 
ciutat com Sevilla també n’ha demanat marxar, per tant, no és només les ciutats 
catalanes, sinó que Sevilla també n’ha demanat marxar. 

Nosaltres creiem que la creació d’aquest nou projecte d’àmbit català..., però nosaltres 
el voldríem també obert, evidentment, seguint el mandat del Parlament, la xarxa de 
calls jueus ens sembla molt encertat, i molt positiu, i molt important. Perquè, en 
definitiva, el més assenyat que es pot fer en aquesta vida i en tots els àmbits és, si no 
estàs a gust on ets, si no estàs a gust amb qui estàs, doncs, en fi, d’una manera molt 
educada i molt adulta, doncs marxar-ne. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per al·lusions, la 
senyora Paneque. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, prenc la paraula per al·lusions per explicar 
el posicionament que és el de l’equip de govern. Perquè, senyora Veray, el Grup 
Municipal Socialista pot tenir molts atributs, segur que vostè considerarà que alguns 
positius o negatius, però el silenci, de ben segur –i ho hem mostrat en diferents 
ocasions, algunes de ben complicades per nosaltres–, no ha format part mai de la 
nostra acció política. Primer. 

Segon. Manifesta que alguns membres rellevants del nostre partit parlen off the record. 
Li haig de dir, senyora Veray, que d’aquests membres que parla, suposo, rellevants del 
partit també tenen moltes característiques, però que parlin off the record li ben 
asseguro que tampoc cap d’ells sol utilitzar aquesta manera de comunicar-se. 

I per finalitzar, senyora Veray, jo crec que la vehemència amb què ha volgut defensar 
aquest tema l’ha portat a un argumentari que no ha estat del tot adequat pel punt 
d’acord que es portava, ha consumit quatre minuts i trenta-nou segons per girar a 
l’entorn d’una sola idea i és que aquest punt d’acord anava en la línia de desconnexió 
del Govern de la Generalitat de Catalunya. I jo hagués agraït també escoltar 
arguments en termes de cultura, en termes de model de gestió, en temes de promoció 
que es van discutir en Comissió Informativa i que vostè no ha volgut entrar, s’ha volgut 
centrar en un sol tema. I jo, senyora Veray, li diria que si això anés encaminat cap a la 
desconnexió, diria que hi han molts temes, però sortir de la Red de Juderías tampoc 
em sembla un tema com per atribuir-lo a una desconnexió política. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. I només també... Ah, 
doncs digui, digui, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Senyora Paneque, és que és per desconnexió, 
no hi ha altre motiu. Perquè, clar, vostè dirà i el senyor Salellas deia: «Se’ns ha 
explicat, se’ns ha explicat, se’ns ha explicat.» Cosa que la CUP normalment diu: «No 
em serveix només que m’ho expliquin, jo ho he de comprovar.» Doncs amb això s’han 
cregut pies juntillas el que la senyora Madrenas els va dir l’altre dia en la comissió, 
pies juntillas s’ho han cregut, perquè els convé, per què els convé. És un tema, 
senyora Paneque, únicament i exclusivament per desconnexió i em preocupa que 
vostè i el seu partit s’ho tragui com s’ho està tragant. Sé que el senyor Pedro Sánchez 
ha dit que ara ja vol que sigui singular Catalunya, ja ho sé, vostès sabran per què 
diuen aquestes coses i han deixat de defensar la unitat de tots els espanyols, vostès 
ho explicaran, jo no perquè no he deixat de defensar-la mai. Ara, criticar-me perquè jo 
defenso que considero que és per la desconnexió..., és que és així, és que tota la 
resta que la senyora alcaldessa ens va explicar a la comissió, que veig que vostè 
també s’ho creu a cegues igual que la CUP, jo no ho comparteixo, no hi estic d’acord. 
He tingut converses amb la direcció de la Red de Juderías, he tingut converses amb 
altres ciutats i m’expliquen una versió molt diferent a la que aquí s’explica per justificar 
allò que ja he dit que el mes de desembre el senyor Puigdemont havia decidit, que era 
que s’havia de sortir de la Red de Juderías de España perquè això d’Espanya ni li 
agrada, ni li agradarà mai. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Evidentment veig que no 
la faré pas canviar d’opinió i és igual, jo només és per clarificar una mica també pel 
que pugui constar més endavant en l’acta d’aquest Ple. Jo els vaig explicar... En 
primer lloc, que diu que no li va explicar el regidor de..., el tinent d’alcalde de Cultura i 
que és cert, i recordi també que vaig demanar no disculpes, però em pensava que 
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anava al Ple següent i que jo senzillament em pensava que només els ho estava 
avançant i que això seria presentat en el proper Ple. Per tant, en aquest sentit, el 
senyor Ribas no ho va explicar perquè feia deu minuts que ho acabava d’explicar jo i, 
per tant, semblava que podia ser massa reiteratiu. 

En segon lloc, vaig justificar, i és cert, ja sé que pels membres de la CUP - Crida per 
Girona veuen molt clara la intenció, jo no vull pas dir que aprofitant l’avinentesa també 
ens sembli ben argumentable en el sentit que vostès estan defensant. Però el que és 
cert és que no és que hi hagués mala sintonia, és que era pitjor. I no és que on 
s’estaven dedicant els esforços era en les campanyes més turístiques i molt poc 
dirigides a la preservació del patrimoni jueu, amb la qual cosa nosaltres no hi estem 
d’acord. I quan dic «nosaltres», m’estic referint als ajuntaments de Castelló i Besalú 
que ja han passat pels seus plens aquestes propostes i ja ho han aprovat, i el de 
Tortosa, que ara ho farà, i possiblement el de Barcelona, exactament igual. Igual com 
va fer un Ajuntament que sincerament crec jo que té molt poca pinta de voler 
desconnectar d’Espanya, com és el de Sevilla, governat per un alcalde socialista, i que 
ho acaben d’aprovar recentment. 

Sí que li vaig comentar que era un trencament, no sé com dir-ho, una separació poc 
traumàtica, és a dir, es va fer bé, es té bona relació amb algunes d’aquestes ciutats i, 
en general, amb la Red de Juderías pot ser que hi hagi temes turístics en què puguem 
dur a terme col·laboracions ben interessants, i això també ho vaig explicar el dia de la 
comissió. Per tant, en cap sentit es tracta d’un trencament traumàtic. 

Jo únicament era per fer aquests tres aclariments que havia fet en el seu moment a la 
Comissió d’Alcaldia i que preferia ara tornar-los a dir per si no es recordaven 
exactament quins eren els fonaments d’aquest acord. 

Per tant, si no hi ha més intervencions, passaríem, doncs, a la votació. 

Vots en contra d’aquest acord? 

Abstencions? 

I a favor? 

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, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en 
contra del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, la separació de la Red de Juderías de España - Caminos de 
Sefarad d’acord amb el que estableix l’article 10 dels estatuts de la red. 

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 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. 

En contra: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

12. Aprovació  inicial  de  la  modificació  d'estatuts  del  Consorci  Transversal 
Xarxa d'activitats culturals. 

L'Ajuntament  de  Girona  va  aprovar  l'adhesió  al  Consorci  Transversal  Xarxa 
d'Activitats Culturals, per acord de Ple de data 14 de desembre de 2004. 

Els Estatuts del Consorci es varen aprovar en sessió constitutiva de data 29 de 
novembre de 2005 ,i varen ser modificats el 2007, el 2009 i el 2011. 

Els  membres  del  Consorci  fan  una  aportació  anual,  pel  seu  funcionament.  La 
quota actual es va aprovar en el consell Directiu de 20 de setembre de 2011. 

Vist  que  el  Consorci  Transversal  Xarxa  d'Activitats  Culturals  es  veu  davant  la 
necessitat i obligació de modificar els seus estatus per tal d'adequar-los a la nova 
normativa que regeix els consorcis. 

Vist que conforme al disposat a la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, els consorcis 
que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei hauran 
d'adaptar els seus estatuts al que preveu en el termini d'un any des de l'entrada en 
vigor d'aquesta Llei. 

Vist la Llei 15/2014, de racionalització del sector públic, que introdueix un règim jurídic, 
amb caràcter bàsic, senzill i ex novo del dret de separació dels membres del consorci 
administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, s'estableixen les regles per les 
que es regirà. Posteriorment, en la futura Llei de Règim Jurídic de   les   
Administracions   Públiques,   s'inclouria   un   règim   integral   (creació, adscripció, 
funcionament, dissolució) i bàsic referit als consorcis, que derogaria aquesta  regulació  
i  que  preveu  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local. No obstant això, comptar ja amb aquestes 
normes permetrà a qualsevol Administració Pública poder exercir el  seu  dret  de  
separació  del  consorci  quan  consideri  que  sigui  la  solució  més adequada  per  a  
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la  sostenibilitat  dels  comptes  públics  i  es  donin  els  requisits legals  per  a  això.  
Amb  aquest  nou  règim  es  millora  la  sostenibilitat  i  eficiència dels consorcis i la 
seguretat jurídica dels seus membres. 

Atès  que  d'acord  amb  l'article  9.h)  dels  estatuts  del  Consorci,  s'estableix  que 
correspon  al  Consell  Directiu  "Modificar  els  estatuts";  així  mateix  l'article  27 
estableix   que   "La   modificació   dels   presents   Estatuts,   requerirà   la   prèvia 
aprovació,  per  majoria  absoluta,  del  Consell  Directiu,  i  es  seguirà  el  mateix 
procediment que per a la seva aprovació, d'acord amb l'article 313 del reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny". 

Atès que el Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals, en  
sessió  ordinària  de  data  4  de  març  de  2016,  va  adoptar  l'acord  d'aprovar 
inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci, d'acord amb les previsions de  la  
Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l'Administració local. 

Per aquest motiu la Comissió Informativa de Cultura sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal 
Xarxa  d'Activitats  Culturals  en  els  termes  que  s'estableixen  en  el  document 
annex a la proposta. 

Segon.- Encomanar a favor del Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals la 
realització dels tràmits següents: 

a)  Publicació  dels  presents  acords  pel  termini  de  trenta  dies  hàbils,  a  efectes 
d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s'hi formula cap al·legació, 
reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini  d'informació  pública,  la  modificació 
estatutària  que  ara  s'aprova  inicialment  es  considerarà  aprovada  definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels estatuts definitivament 
aprovats,  així  com  publicació  del  corresponent  anunci  al  DOGC,  anunciant  la 
referència del BOP en el qual s'hagi publicat íntegrament el seu text. 

c) Remissió d'aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d'Administració Local a efectes  
d'inscripció  de  la  modificació  operada  al  registre  d'entitats  locals  de Catalunya. 

Tercer.- Inserir els corresponents edictes d'exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l'anterior apartat i pels mateixos terminis. 

Quart.-  Notificar  el  present  acord  al  Consorci  Transversal  Xarxa  d'Activitats 
Culturals. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Tal com se’ls 
va comentar a la comissió, és un tràmit fonamentalment jurídic i burocràtic de 
l’adaptació dels estatuts a la vigent normativa que s’estableix, arriba tard i convenia 
fer-los com més aviat millor. I, per tant, vam posar a consideració de tots els membres 
d’aquest consistori l’aprovació d’aquesta modificació. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  

Moltes gràcies, senyor Ribas. Alguna altra intervenció prèvia? Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, anunciar que el nostre grup 
s’abstindrà en aquest punt. Nosaltres aquest matí hem anat a consultar l’expedient 
referent a aquest punt i el que hem pogut comprovar és que el que s’estava fent era..., 
per una adaptació o no, s’estava modificant una vintena de punts dels estatuts, entre 
d’altres, el funcionament organitzatiu i tot el..., com funcionaran a partir d’ara aquests 
consorcis, tant aquest com el que tot seguit també debatrem. Nosaltres entenem que 
quan se’ns va explicar a la comissió s’ha plantejat tot com un simple fet burocràtic, 
gairebé com si es canviés una coma, quan en veritat s’estan canviant formes de 
govern d’aquests propis consorcis. 

I, per tant, en aquest sentit, i ja que nosaltres..., no hi ha hagut espai tampoc ni del 
debat, ni se’ns ha presentat perquè no aprofitàvem per fer això una cosa més 
interessant o més innovadora, ni s’ha buscat com fer aquests consorcis, doncs, els 
adaptem molt millor als anys que han de venir a partir d’ara, entenem que el nostre 
posicionament avui ha de ser el d’una abstenció, no per bloquejar res, però sí per 
reivindicar que ens hagués agradat que el procediment fos diferent i també que ens 
haguessin plantejat realment si el model de consorcis en els quals estem s’han de 
renovar o no i en quin sentit. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Cap més 
intervenció? Doncs no sé si vol intervenir, senyor Ribas? No. Doncs vinga, passem a 
la votació. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

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, d’Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, 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, inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals. 

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

13. Aprovació   inicial   de   la   modificació   d'estatuts   del   Consorci   per   a   la 
Normalització Lingüística. 

L'Ajuntament   de   Girona   forma   part   del   Consorci   per   a   la   Normalització 
Lingüística des de la seva constitució el 15 de desembre de 1989, i d'acord amb 
l'Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es dóna publicitat a la creació del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. 

Els estatuts del Consorci es varen aprovar pel Consell Executiu en les sessions de 3 i 
11 d'octubre de 1988. 

Vist  que  la  Llei  de  l'estat  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i 
sostenibilitat de l'Administració local  afegeix la disposició addicional  vintena a la Llei  
30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions públiques  i  
procediment  administratiu  comú,  per  regular  alguns  aspectes  dels consorcis. 
Aquesta disposició exigeix que els estatuts de cada consorci han de determinar 
l'administració pública a què resten adscrits, d'acord amb els criteris que estableix el 
mateix precepte. A més, els consorcis han d'estar subjectes al règim   pressupostari, 
comptable   i   de   control   de   l'administració   d'adscripció. Igualment  el  règim  
jurídic  del  personal  al  servei  del  consorci  ha  de  ser  el  de l'Administració  pública  
d'adscripció.  La  disposició  addicional  esmentada  també estableix  limitacions  
respecte  al  personal  al  servei  dels  consorcis,  que  han  de procedir exclusivament 
d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants. 
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Així  mateix  la  llei  de  l'estat  15/2014,  de  16  de  setembre,  de  racionalització  del 
sector públic i   altres mesures de reforma administrativa regula, en la secció 2ª del  
capítol  II,  les  causes  i  el  procediment  per  a  l'exercici  del  dret  de  separació d'un 
consorci, els efectes d'aquest exercici i la liquidació del consorci. 

També cal afegir en els diferents estatuts les potestats que els consorcis poden 
exercir, ja que constitueix un dels elements mínims que han de contenir els seus 
estatuts,  d'acord  amb  l'article  114.h  de  la  llei  26/2010,  del  3  d'agost,  de  règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Atès que d'acord amb l'article 27 dels estatuts del Consorci, estableix que " La 
modificació   d'aquests   estatuts   i   la   dissolució   del   Consorci   hauran   de   ser 
aprovades pel Ple i ratificades per cadascun dels ens consorciats." 

Atès que el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística, en data 8 de maig de   
2015   (sessió   41)   va   acordar   la   modificació   dels   Estatuts,   que   fou 
posteriorment  aprovada  per  acord  de  govern de  la  Generalitat  de  Catalunya 
133/2015, de 4 d'agost, i publicada en el DOGC núm. 6929 de 6 d'agost de 2015, per 
ajustar-se a les darreres modificacions legals. 

Per  tot  això  la  Comissió  Informativa  d'Alcaldia  sotmet  a  la  consideració  de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 

Primer.-  Aprovar  inicialment  la  modificació  dels  Estatuts  del  Consorci  per  a  la 
Normalització Lingüística en els termes que s'estableixen en el document annex que 
consta a l'expedient. 

Segon.-  Encomanar  a  favor  del  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  la 
realització dels tràmits següents: 

a)  Publicació  dels  presents  acords  pel  termini  de  trenta  dies  hàbils,  a  efectes 
d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s'hi formula cap al·legació, 
reclamació  o  suggeriment  durant  el  termini  d'informació  pública,  la  modificació 
estatutària  que  ara  s'aprova  inicialment  es  considerarà  aprovada  definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior. 

b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels estatuts definitivament 
aprovats,  així  com  publicació  del  corresponent  anunci  al  DOGC,  anunciant  la 
referència del BOP en el que s'hagi publicat íntegrament el seu text. 

c) Remissió d'aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d'Administració Local a efectes  
d'inscripció  de  la  modificació  operada  al  registre  d'entitats  locals  de Catalunya. 

Tercer.-Inserir els corresponents edictes d'exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als mateixos efectes que els 
assenyalats en l'anterior apartat i pels mateixos terminis. 

Quart.- Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Tindria la paraula 
el tinent d’alcalde Ribas. 
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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). 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Aprofitaré 
aquesta segona per també fer-li un comentari. Comparteixo una mica el criteri que ha 
fet o que ha posat de manifest el senyor Salellas, però evidentment no és una 
modificació, diguéssim, plena de les atribucions que tenia en aquest moment cap dels 
òrgans que conformen cap d’aquestes institucions, ens adaptem a la legislació. El que 
comparteixo amb vostè és l’anàlisi o la manca de reflexió envers a com els podríem 
estructurar de futur. Però aquest pas previ l’hem de fer, és a dir, i ara s’obre un període 
de trenta dies que evidentment es poden fer al·legacions, el que passa que 
toparíem..., per tant, el que fem és complir un mandat purament legislatiu. Jo crec –i 
em poso a la seva disposició– que si vol treballar conjuntament per analitzar cada un 
d’aquests per veure com treure’n més profit i com treballar-hi, com sempre, estic a la 
seva disposició per poder-ho fer. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? Senyor 
Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, en primer lloc, agrair al senyor 
Ribas aquest oferiment. En tot cas, i seguint el que havíem parlat en el punt anterior, 
nosaltres ens abstindrem també en aquest punt per les mateixes raons. 

I sí que deixi’m fer un prec. Des del nostre Grup Municipal, el que considerem greu, i 
aprofitant aquest punt que parlem de la normalització lingüística, és que el Govern de 
Convergència i Unió no hagi convocat encara des que és al Govern, és a dir, des de 
l’any 2011, ni el consell participatiu per la llengua, ni la comissió de seguiment per l’ús 
de la llengua catalana. És a dir, ens preocupa que el partit que durant molt de temps 
s’ha autoreferenciat com a partit degà del catalanisme, avui en dia no hagi sigut capaç 
encara de convocar cap dels òrgans participatius que tenim per fer seguiment de l’ús 
de la llengua a la nostra ciutat i també per fer les propostes que hauríem de fer per 
garantir l’ús de la nostra llengua a la nostra ciutat. Li demanaríem, senyora alcaldessa, 
que reverteixi aquesta situació i que després de cinc anys comenci a convocar aquests 
consells. 

Gràcies. 

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

Passaríem a la votació. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

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, 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, inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
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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. 

 

PROPOSTES URGENTS 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

14.1. Requerir a la "Fundació Mas Xirgu" perquè continuï prestant els serveis 
de neteja pel que fa al bloc 4 pel termini de tres mesos a partir del dia 1 de 
juliol de 2016, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El  bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs. 
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El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de   227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El  bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El  bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA 
inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2014 es va prorrogar l'esmentat 
contracte, pel que fa al bloc 4, pel període d'1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 
2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 es va prorrogar l'esmentat 
contracte, pel que fa al bloc 4, pel període d'1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 
2016. 

Per Decrets d'Alcaldia de dates 13 d'agost de 2014, modificat el 7 de maig de 2015  i  
4  de  juny  de  2015,  s'han  aprovat  diferents  modificacions  del  contracte establert 
amb la "Fundació Mas Xirgu", NIF núm. G-55121909. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  4  d'octubre  de  2013  es  va  procedir  a  la  revisió  de 
l'IPC de la segona anualitat del contracte. 

Per Decrets de l'Alcaldia de dates 2 de setembre de 2014 i 26 de setembre de 2014 es 
va procedir a la revisió de l'IPC de la tercera anualitat del contracte. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2015 es va procedir a la revisió de 
l'IPC de la quarta anualitat del contracte. 

Com sigui que l'esmentat contracte finalitza el dia 30 de juny de 2016. 

Atès que s'han iniciat els tràmits per licitar novament el servei i que està previst que el 
termini de presentació d'ofertes finalitza el 21 de juny de 2016 i, que ha estat   emès   
informe   per   part   de   la   tècnica   de   Secretaria   Administrativa   i Estadística, en 
data 31 de maig de 2016, en el que es declara que el servei es considera essencial, 
doncs no pot comportar la disminució de drets i garanties per als usuaris dels edificis i 
dependències municipals. 

Atès que el nou contracte no entrarà en vigor abans del dia 1 de juliol de 2016, doncs  
falten  seguir  els  tràmits  de  la  corresponent  licitació,  que  es  preveu  que com  a  
mínim  tindrà  una  durada  de  tres  mesos,  com  es  desprèn  dels  terminis inclosos 
en el plec de clàusules administratives. 

Vist   el   recollit   a   l'article   161.2   del   Decret   179/1995,   pel   que   s'aprova   el 
Reglament  d'obres,  serveis  i  subministraments,  que  recull  que  els  serveis  es 
prestaran amb la continuïtat i regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres 
interrupcions que les que es produirien si el servei es prestés directament per l'entitat 
titular dels mateixos. 

Atesa l'existència de motius d’interès públics fundats en la necessitat de que es 
continuïn netejant els edificis i dependències municipals. 
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Primer.- Requerir a la "FUNDACIÓ MAS XIRGU", NIF núm. G-55121909, per tal que 
continuï prestant els serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que 
el contracte signat en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir 
del dia 1 de juliol de 2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la  formalització  del  
contracte  amb  l'empresa  adjudicatària  del  nou  procediment de licitació. 

El preu anual del servei és de cent trenta-un mil nou-cents vint-i-set euros amb 
vuitanta-un  cèntims  (131.927,81  €),  dels  quals  109.031,25  €  corresponen  a  la 
base imposable i 22.896,56 € a l'IVA calculat a un 21%. 

El  preu  mensual  del  servei  és  de  deu  mil  nou-cents  noranta-tres  euros  amb 
noranta-nou cèntims (10.993,99 €), dels quals 9.085,94 € corresponen a la base 
imposable i 1.908,05 € a l'IVA calculat al 21%. 

Segon.-  El  cost  corresponent  al  període  1  de  juliol  i  fins  a  30  de  setembre  de 
2016 (tres mesos) és de trenta-dos mil nou-cents vuitanta-un euros amb noranta- cinc  
cèntims  (32.981,95  €),  dels  quals  27.257,81  €  corresponen  a  la  base imposable i 
5.724,14 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Tercer.- Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. 

La regidora senyora Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP), de conformitat amb l’art. 
28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en aquest 
moment s’absenta del Saló de Sessions per tenir interès personal en aquesta 
proposta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, el punt catorzè, que és una 
proposta urgent, que tot i que està substanciada en dos punts crec que és el mateix i 
es pot votar amb un, excepte... No, doncs no, ho votarem separat. Doncs, senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyor secretari, havíem 
de votar primer la urgència? 

Sr. secretari: Sí, la inclusió en l’ordre del dia. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, si de cas, 
passaríem primer a la votació de la urgència del 14.1, primer, i després faríem del 
14.2. 

Doncs en contra d’estimar la urgència? 

Abstencions? 

A favor? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Partit 
Popular, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida 
per Girona, la inclusió del punt en l’ordre del dia. 

 

VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació, la urgència es 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, 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 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. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si el vol... 
(Veus de fons.) Disculpin, que la regidora, doncs, com que té relacions laborals amb la 
fundació, prefereix absentar-se tant pel que fa a la votació primer de l’apreciació de la 
urgència com ara amb la substanciació. Per tant, sí que no sé si es pot fer constar que, 
de fet, ella figurés absent ja des de... D’acord. Gràcies. I, per tant, ara la tinenta 
d’alcalde... 

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. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Jo, amb el permís 
del secretari i de l’alcaldessa, faig una sola intervenció de l’un i de l’altre, és que, si no, 
repetiria exactament el mateix. I llavors votem, si us sembla bé. Simplement dir que el 
13 de juny de 2012 es van formalitzar els contractes de neteja dels edificis de les 
dependències municipals en el lot 1, 2, 3, 5 i 6 a favor d’Eulen, i el lot 4 a favor de la 
Fundació Mas Xirgu. Els contractes eren per un període de dos mesos –de dos anys–, 
perdoneu, i es podien prorrogar dos anys més. Han passat aquests..., varen passar els 
dos anys i es va fer una pròrroga el 25 de juny de 2014 i el 25 de juny de 2015 es va 
fer una altra pròrroga. Per tant, l’1 de juliol de 2016 finalitza. I ara, com vostès saben, 
vàrem ja portar al Ple anterior licitar novament aquest servei de neteja, però entenem 
que tot just ara s’estan presentant els licitadors i, per tant, entenem que l’1 de juliol no 
s’haurà finalitzat tot el procés. I, per tant, per poder tenir..., acabar tot el procés, 
necessitem poder fer una pròrroga. Simplement és el que avui portem, és la pròrroga 
dels dos..., tant d’Eulen com de la Fundació Mas Xirgu. 
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Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
en el primer punt votarem a favor, perquè no tenim cap problema que se’ls renovi per 
tres mesos a la fundació. Però en el punt 2 sí que votarem en contra, perquè, a més a 
més, no entenem ara com això es pot allargar el termini tres mesos quan se’ns va dir 
en el seu moment i nosaltres vam proposar que es municipalitzés, que no hi havia 
temps per ni posar-s’hi a treballar. Doncs, per tant, això ens evidencia que aquest 
equip de govern no té cap intenció de fer aquest plantejament de municipalitzar el 
servei de la neteja. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Un cop 
més, anem tard i malament. Ho vàrem viure amb el tema de la gestió dels 
aparcaments urbans, es coneixia la finalització del contracte des de fa anys i panys. 
Com és que no es fan les gestions pertinents amb el temps necessari perquè no 
succeeixin aquestes pròrrogues? 

Bé, en aquest punt, en el tema de la Fundació Mas Xirgu, volem anunciar per aquest 
motiu i solament per aquest motiu de forma la nostra abstenció, ja que estem d’acord 
amb l’adjudicació a una entitat del tercer sector, però, ho reiterem, estem totalment 
disconformes amb com s’ha tramitat el tema. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, senyor Albertí, faré saber als tècnics que 
anem tard i malament, perquè, en realitat, el que ens varen demanar ells un temps 
més per estudiar-ho, sobretot per estudiar perquè havíem de fer-ho conjuntament, per 
estudiar els centres especials de treball, com ho podíem..., sortia una nova legislació 
en la qual feia poc que havia sortit, s’ho havien de mirar i ells ens varen demanar un 
termini per poder-ho estudiar bé i fer les coses de manera correcta. 

Per tant, jo els faré saber que diuen que anem tard i malament, però de veritat que s’hi 
han dedicat moltíssimes hores a estudiar-s’ho i a mirar-s’ho. Hem demanat una 
pròrroga de tres mesos per als terminis que necessitem, per res més. Però jo crec que 
quan nosaltres vàrem presentar-ho, ho vàrem presentar tot correctament mirat, 
estudiat, per tal que no tinguéssim cap problema al respecte. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs de 
moment passaríem a la votació del primer punt, del 14.1. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Moltes gràcies. 
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Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per tres 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, requerir a la Fundació Mas Xirgu per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja pel que fa al bloc 4. 

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

 

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

La regidora Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) s’incorpora al Saló de Sessions. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

14.2 Requerir a l'empresa "Eulen, S.A." perquè continuï prestant els serveis de 
neteja pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6 pel termini de tres mesos a partir del dia 
1 de juliol de 2016, i en tot cas fins a la formalització del nou contracte. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 
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A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El  bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs. 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de   227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El  bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El  bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA 
inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  25  de  juny  de  2014  es  va  prorrogar  l'esmentat 
contracte, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, pel període d'1 de juliol de 2014 i fins el 30 
de juny de 2015. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  25  de  juny  de  2015  es  va  prorrogar  l'esmentat 
contracte, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, pel període d'1 de juliol de 2015 i fins el 30 
de juny de 2016. 

Per Decrets de l'Alcaldia de dates 16 de novembre de 2012, 31 de desembre de 2012, 
18 de febrer de 2013, 4 d'abril de 2013, 17 de maig de 2013, 14 de juny de 2013, 7 
d'agost de 2013, 15 d'octubre de 2013, 28 de novembre de 2013, 14 de febrer de 
2014, modificat per Decret de l'Alcaldia de data 25 de març de 2014, 17 d'abril  de  
2014,  i  4  de  juny  de  2014,  22  d'agost  de  2014,  26  de  novembre  de 2014, 21 
de gener de 2015, 30 de març de 2015, 7 de maig de 2015, 12 de juny de 2015, i 24 
d'agost de 2015, i acord del Ple de data 11 d'abril de 2016, s'han aprovat  diferents  
modificacions  del  contracte  establert  amb  l'empresa  "Eulen, S.A.", NIF núm. A-
28517308. 

Per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 d'octubre de 2013 i 4 de desembre de 2013 es va 
procedir a la revisió de l'IPC de la segona anualitat del contracte. 

Per Decrets de l'Alcaldia de data 2 de setembre de 2014 i 26 de setembre de 2014 es 
va procedir a la revisió de l'IPC de la tercera anualitat del contracte. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 14 d'octubre de 2015 es va procedir a la revisió de 
l'IPC de la quarta anualitat del contracte. 

Com sigui que l'esmentat contracte finalitza el dia 30 de juny de 2016. 

Atès que s'han iniciat els tràmits per licitar novament el servei i que està previst que el 
termini de presentació d'ofertes finalitza el 21 de juny de 2016 i, que ha estat   emès   
informe   per   part   de   la   tècnica   de   Secretaria   Administrativa   i Estadística, en 
data 31 de maig de 2016, en el que es declara que el servei es considera essencial, 
doncs no pot comportar la disminució de drets i garanties per als usuaris dels edificis i 
dependències municipals. 
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Atès que el nou contracte no entrarà en vigor abans del dia 1 de juliol de 2016, doncs  
falten  seguir  els  tràmits  de  la  corresponent  licitació,  que  es  preveu  que com  a  
mínim  tindrà  una  durada  de  tres  mesos,  com  es  desprèn  dels  terminis inclosos 
en el plec de clàusules administratives. 

Vist   el   recollit   a   l'article   161.2   del   Decret   179/1995,   pel   que   s'aprova   el 
Reglament  d'obres,  serveis  i  subministraments,  que  recull  que  els  serveis  es 
prestaran amb la continuïtat i regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres 
interrupcions que les que es produirien si el servei es prestés directament per l'entitat 
titular dels mateixos. 

Atesa l'existència de motius d’interès públics fundats en la necessitat de que es 
continuïn netejant els edificis i dependències municipals. 

Primer.- Requerir a l'empresa "EULEN, S.A.", NIF núm. A-28517308, per tal que 
continuï prestant els serveis de neteja, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, en els 
mateixos  termes  que  el  contracte  signat  en  data  13  de  juny  del  2012  amb 
l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 2016 i fins a l'inici d'un nou servei  
derivat  de  la  formalització  del  contracte  amb  l'empresa  adjudicatària  del nou 
procediment de licitació. 

El preu anual del servei corresponent als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, és de tres milions cent 
noranta-vuit mil cent quaranta euros amb noranta-sis cèntims (3.198.140,96 €),  dels  
quals  2.643.091,70  €  corresponen  a  la  base  imposable  i  555.049,26  € 
corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El  preu  mensual  del  servei  és  de  dos-cents  seixanta-quatre  mil  tres-cents 
quaranta-vuit   euros   amb   trenta-tres   cèntims   (264.348,33   €),   dels   quals 
218.469,69 € corresponen a la base imposable i 45.878,64 € corresponen a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

Segon.-  El  cost  corresponent  al  període  1  de  juliol  i  fins  a  30  de  setembre  de 
2016  (3  mesos)  és  de  vuit-cents  dinou  mil  cinc  euros  amb  vuitanta  cèntims 
(819.005,80  €),  dels  quals  676.864,30  €  corresponen  a  la  base  imposable  i 
142.141,50 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Tercer.- Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. Amb el següent 
detall: 

*  Bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius) 

* Import anual pròrroga anterior (amb IPC)........1.779.290,50 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Escola Migdia .................................1.387,10 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual amb modificacions ....................1.780.677,60 Euros, 21% IVA inclòs. 

L'import total anual, pel que fa al bloc 1, és d'un milió set-cents vuitanta mil sis- cents  
setanta-set  euros  amb  seixanta  cèntims  (1.780.677,60  €),  dels  quals 
1.471.634,38 € corresponen a la base imposable i 309.043,22 € corresponen a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

L'import mensual, pel que fa al bloc 1, és de cent quaranta-sis mil dos-cents vint-i-sis  
euros  amb  quaranta  cèntims  (146.226,40  €),  dels  quals  120.848,26  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  25.378,14  €  a  l'IVA  calculat  a  un  tipus  del 
21%. 
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El cost corresponent al període 1 de juliol i fins el 30 de setembre de 2016 (3 mesos), 
incloses les 1.600 hores dels casals d'estiu, és de quatre-cents seixanta- quatre  mil  
sis-cents  trenta-nou  euros  amb  noranta-set  cèntims  (464.639,97  €), dels quals 
383.999,98 € corresponen a la base imposable i 80.639,99 € a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. 

* Bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives) 

* Import pròrroga anterior (amb IPC).....................434.824,01 Euros, 21% IVA inclòs. 

L'import total anual, pel que fa al bloc 2, és de quatre-cents trenta-quatre mil vuit- cents 
vint-i-quatre euros amb un cèntim (434.824,01 €), dels quals 359.358,69€ corresponen 
a la base imposable i 75.465,32€ corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

L'import mensual pel que fa al bloc 2, és de trenta-sis mil dos-cents trenta-cinc euros 
amb trenta-tres cèntims (36.235,33 €), dels quals 29.946,55 € corresponen a la base 
imposable i 6.288,78 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost corresponent al període 1 de juliol i fins el 30 de setembre de 2016 (3 mesos)  
és  de  cent  vuit  mil  set-cents  sis  euros  (108.706,00  €),  dels  quals 89.839,67 € 
corresponen a la base imposable i 18.866,33 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. 

* Bloc 3 (equipaments de serveis socials) 

* Import pròrroga anterior (amb IPC) ...................245.462,72 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Centre Cívic Santa Eugènia ...............1.606,76 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Centre Cívic La Rosaleda ..................1.180,48 Euros, 21% IVA inclòs 

* Import anual amb modificacions.........................248.249,96 Euros, 21% IVA exclòs. 

L'import total anual, pel que fa al bloc 3, és de dos-cents quaranta-vuit mil dos- cents  
quaranta-nou  euros  amb  noranta-sis  cèntims  (248.249,96  €),  dels  quals 
205.165,26€ corresponen a la base imposable i 43.084,70€ corresponen a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

L'import mensual, pel que fa al bloc 3, és de vint mil sis-cents vuitanta-set euros amb 
quaranta-nou cèntims (20.687,49 €), dels quals 17.097,10 € corresponen a la base 
imposable i 3.590,39 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost corresponent al període 1 de juliol i fins el 30 de setembre de 2016 (3 mesos)  
és  de  seixanta-dos  mil  seixanta-dos  euros  amb  quaranta-vuit  cèntims (62.062,48   
€),   dels   quals   51.291,31€   corresponen   a   la   base   imposable   i 10.771,17 a 
l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. 

*  Bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres edificis) 

* Import pròrroga anterior (amb IPC) ....................551.772,52 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Magatzem de Patrimoni Cultural .........................2.541,00 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Refugi antiaeri ...................................................406,56 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual amb modificacions........................554.720,08 Euros, 21% IVA inclòs. 
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L'import total anual, pel que fa al bloc 5, és de cinc-cents cinquanta-quatre mil set-
cents  vint  euros  amb  vuit  cèntims  (554.720,08  €),  dels  quals  458.446,35€ 
corresponen a la base imposable i 96.273,73€ corresponen a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

L'import mensual, pel que fa al bloc 5, és de quaranta-sis mil dos-cents vint-i-sis euros   
amb   seixanta-set   cèntims   (46.226,67   €),   dels   quals   38.203,86   € corresponen 
a la base imposable i 8.022,81 € corresponen a l'IVA corresponen a l'IVA calculat a un 
tipus del 21%. 

El cost corresponent al període 1 de juliol i fins el 30 de setembre de 2016 (3 mesos)  
és  de  cent  trenta-vuit  mil  sis-cents  vuitanta  euros  amb  dos  cèntims (138.680,02  
€),  dels  quals  114.611,59€  corresponen  a  la  base  imposable  i 24.068,43 € a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. 

* Bloc 6 (edificis mixtes) 

* Import pròrroga anterior (amb IPC) .....................179.669,31 Euros, 21% IVA inclòs. 

L'import  total  anual,  pel  que  fa  al  bloc  6,  és  de  cent  setanta-nou  mil  sis-cents 
seixanta-nou euros amb trenta-un cèntims (179.669,31 €), dels quals 148.487,03€ 
corresponen a la base imposable i 31.182,28€ corresponen a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

L'import mensual, pel que fa al bloc 6, és de catorze mil nou-cents setanta-dos euros  
amb  quaranta-quatre  cèntims  (14.972,44  €),  dels  quals  12.373,92  € corresponen 
a la base imposable i 2.598,52 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost corresponent al període 1 de juliol i fins el 30 de setembre de 2016 (3 mesos) 
és de quaranta-quatre mil nou-cents disset euros amb trenta-tres cèntims (44.917,33  
€),  dels  quals  37.121,76  €  corresponen  a  la  base  imposable  i 7.795,57 a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

Els esmentats preus queden pendents de la revisió de l'IPC. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara es tractaria d’aprovar la 
urgència del 14.2. Si els sembla, ja anem directament a la votació. La urgència del 
14.2. Algun... D’acord. 

Vots en contra de la urgència? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

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, per dos membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres la inclusió del punt en l’ordre del dia. 

 

VOTACIÓ 

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



 

  58

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. 

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. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Quant al 14.2... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Nosaltres ja la donem per substanciada, com s’hi ha referit abans la tinenta d’alcalde 
Maria Àngels Planas. No sé si hi ha alguna intervenció? No? Doncs... Sí, senyor 
Albertí. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Bé, en aquest cas, en coherència amb el que vam 
expressar en el Ple anterior, anunciem el nostre vot contrari. 

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

Sra. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Només volia dir que la nova normativa al 
respecte va entrar en vigor el 18 d’abril i per això va ser el motiu que els tècnics de la 
casa ens varen demanar un temps més per poder-ho estudiar, i aquest és un dels 
motius que s’ha hagut de demanar la pròrroga. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha més 
intervencions... D’acord. 

Doncs passem a la votació del 14.2. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 
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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 els vots en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, requerir a l’empresa Eulen per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6 a partir del dia 1 de juliol 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. 

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. 

 

14.3. Aprovació inicial del reglament del Nomenclàtor 

Un  dels  criteris  organitzatius  de  pobles  i  ciutats  és  la  denominació  dels  espais 
públics i carrers que configuren els nuclis habitats per a una ràpida i inequívoca 
identificació  dels  fets  que  hi  ocorren,  sobretot  vinculats  al  criteri  residencial  i 
d'activitat. 

Més enllà del factor geogràfic o d'estricta localització (ara cada cop més mans de 
tecnologia  de  posicionament  per  satèl·lit),  la  denominació  de  carres  i  espais 
públics   als   nuclis   urbans   ha   estat   una   pauta   de   reconeixement   de   les 
característiques  dels  llocs,  fent  referència  majoritàriament  a  la  toponímia,  però 
essent  en  darrer  terme  un  reflex  de  la  història  de  les  ciutats,  de  les  seves 
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conjuntures  i  singularitats.  Sens  dubte,  els  noms  de  lloc  són  part  del  patrimoni 
cultural  col·lectiu, poesia fòssil com hom l'ha anomenat. 

El nomenclàtor de carres i espais públics municipal és un instrument de caràcter 
documental  que  sota  un  context  regulat  d'aprovació  dels  noms  recull  la  forma 
precisa  de  denominar  aquests  espais,  identificant-ne  de  forma  clara  al  seva 
posició. Però dins aquesta concepció asèptica hi resta reclòs un bagatge històric que 
posa de relleu les inquietuds, dèries, voluntats, consciència i inconsciència dels 
governs la ciutat. Així, el nomenclàtor és també un aparador de propaganda oficial, 
amb totes les connotacions socials que porta implícit. 

És  per  aquest  motiu,  sobretot,  que  els  darrers  temps  s'ha  anat  consolidant  la 
necessitat  d'una  revisió  crítica  de  la  forma  o  procediment  de  denominació  dels 
carrers  i  espais  públics  de  la  ciutat,  en  bona  part  fruit  de  la  reflexió  sobre  el 
contingut actual del nomenclàtor i les denominacions que allà s'hi recullen. 

La promoció de polítiques d'igualtat de gènere per una banda i la revisió crítica de  
l'empremta  històrica  de  la  guerra  civil  i  la  dictadura  militar  del  passat  segle han  
quallat  en  dues  lleis  (Llei  52/2007  de  26  de  desembre  de  la  memòria històrica i  
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes) ben presents en la 
redacció del text del reglament del nomenclàtor que es presenta per   a   la   seva   
aprovació.   Això   damunt   l'escenari   de   la   transparència, participació, accés a la 
informació pública i bon govern (una altra llei). 

Per a endegar aquest procés la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, el 25  de  
setembre  de  2015, va  adoptar  l'acord  de  constituir  la  Comissió  del Nomenclàtor   
de   Girona   com   a   òrgan   informatiu   encarregat   d'impulsar   i assessorar   les   
propostes   referents   a   la   denominació   de   carrers.   Aquesta Comissió no s'arribà 
a constituir. 

En data 3 de juny de 2016 es constitueix la comissió d'estudi del nomenclàtor per 
ordre del decret d'alcaldia de data 3 de juny de 2016, en la qual s'aprova per 
unanimitat el text de l'avantprojecte del nomenclàtor per a la seva remissió al Ple de la 
Corporació. 

Aprovar el reglament de nomenclàtor. 

Primer. APROVAR inicialment el Reglament de nomenclàtor, en els termes que figuren 
en el document annex. 

Segon. Sotmetre a informació pública el text íntegre del reglament, pel termini de 
trenta dies, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en   el   
Diari   Oficial   de   la   Generalitat   de   Catalunya,   a   un   dels   mitjans   de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'edictes 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 aprovat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a un nou punt de 
l’ordre del dia, que ja saben vostès que s’ha inclòs i que també primer hauríem de 
votar la urgència, que és la referent al nomenclàtor. Senyor secretari... O primer votem 
la urgència. 

Vots en contra de la urgència? 

Abstencions? 
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A favor? 

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, Partit 
Popular, integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana 
- MES, integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, la urgència de la proposta. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la urgència es 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. 

Abstenció: 

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

En contra: 

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

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I referent a la 
proposta d’acord, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà aquesta proposta el regidor Manuel Martín. 

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). 
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Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Al meu 
entendre, estem davant un punt del Ple important per al conjunt de la ciutadania de 
Girona. Presentem a aprovació el Reglament de creació i funcionament de la Comissió 
del Nomenclàtor i el procediment per a l’assignació de denominacions de vies urbanes 
i espais públics del municipi de Girona. El punt té importància perquè el nomenclàtor 
dels espais públics constitueix una part important de la riquesa patrimonial que vincula 
el territori i l’espai urbà amb la seva cultura més propera, tant en sentit històric o de 
barri, per recordar esdeveniments, o persones, o veïns importants. Això contribueix a 
formar una memòria històrica col·lectiva i una identitat conjunta de ciutat, tant de barri, 
hi insisteixo, com de ciutat. Hi ha persones que han deixat una memòria important a 
Girona o a barris concrets, també hi ha accions, dates o llocs de memòria rellevants 
que perduren en el temps. Aquestes circumstàncies es converteixen en un indicador 
del valor afegit emocional que comparteixen homes i dones i que ens permeten també 
saber que tenim dret a la ciutat, a sentir-nos propers amb un sentiment de pertinença i 
de col·lectivitat. 

En l’actualitat, el funcionament del nomenclàtor havia d’afrontar i de superar diferents 
problemes concrets. El primer, no hi ha una regulació al respecte, per tant, establir els 
criteris d’aquest plenari per fixar els noms dels carrers, places o espais, contribuint a la 
transparència d’aquest Ajuntament. Aquest reglament fixa quin és el procediment 
participatiu per escollir entre tots els noms dels espais públics a Girona. A través de 
diferents iniciatives ciutadanes, se’ns ha expressat la voluntat de comptar amb un 
instrument ciutadà, participatiu i obert. Tenim voluntat plena d’assignar noms a vies i 
espais públics d’acord amb una reglamentació democràtica i oberta de bat a bat a la 
participació i opinió veïnal. 

Aquest reglament també crea l’espai participatiu amb les entitats, associacions i veïns 
en general per tal de decidir conjuntament els canvis a realitzar d’acord amb la Llei de 
memòria històrica. Aquest text legal afirma que s’han de treure els símbols dels carrers 
que exaltin la violència durant la Guerra Civil o bé la repressió posterior que es va 
produir en aquesta dictadura. A partir d’ara, la comissió podrà acollir totes aquelles 
demandes de veïns i veïnes que vulguin incidir que a l’espai públic no hi hagi 
simbologia d’un règim opressor i totalitari. La llei insta les administracions públiques a 
la retirada d’escuts, d’insígnies i de plaques que exaltin la sublevació militar de la 
Guerra Civil i de la repressió de la dictadura. 

Vull destacar també que aquest reglament és un pas endavant per la igualtat entre 
dones i homes. Tots els grups municipals comparteixen que la visibilització de les 
dones és necessària per tal de combatre la mirada discriminatòria històrica i patriarcal. 
Hi ha hagut un claríssim dèficit de dones en el món dels espais públics de la nostra 
ciutat; hi ha hagut demandes de barris i entitats veïnals específiques al respecte. 
Recordar aquí el paper de Dolors Condom, catedràtica de llatí, que va traspassar 
aquest any i va dedicar gran part de la seva vida a la docència al Vives de Girona, a la 
investigació i en els primers estudis universitaris gironins; Francina Boris i Codina, 
traspassada l’any 2013, periodista de Ràdio Girona, ja l’any 1929 amb només catorze 
anys, i va ser una dona de la ràdio, a favor de la República durant la Guerra Civil; 
Salvadora Catà i Verdura, primera assassinada l’any 1939 amb idees republicanes i 
d’emancipació de la dona; Maria Antònia Canals, pedagoga; Pili Surís i Pavón, 
reconeguda docent de l’Institut de Montilivi; l’artista Emília Xargay o la sindicalista 
Isabel Pujol. En definitiva, recuperar llocs de memòria on el treball de la dona ha estat 
importantíssim per a la ciutat, començant per les fàbriques tèxtils. 

El reglament... (Sona un senyal acústic.) Continuo una mica més. El reglament té tres 
eixos bàsics. El primer, transparència del procés, és participatiu i obert a tot el conjunt 
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de la ciutadania, la presa de decisions es fa amb consens entre els grups polítics, 
representants veïnals, entitats de la ciutat i els tècnics municipals. El rigor del procés, 
el conjunt del coneixement tècnic, cultural i històric dels tècnics i agents territorials de 
la ciutat estan al servei de la ciutadania per assessorar o opinar sobre les 
denominacions. I tercer, el reglament contempla el seguiment a peu de lletra de la Llei 
de memòria històrica i de la Llei d’igualtat efectiva entre dones i homes de la 
Generalitat. 

El reglament, per acabar vull dir que també ha estat una feina excel·lent dels tècnics 
d’aquest Ajuntament, i aquí vull agrair el treball fet. Ha comptat amb una sèrie 
d’aportacions d’alt valor tant dels grups municipals com també de persones concretes 
que han contribuït molt amb el seu esforç i interès en aquesta qüestió perquè això avui 
sigui possible. Els vull donar les gràcies. Aquest reglament és dels més avançats a 
Catalunya tant per les incorporacions que he volgut explicar com perquè obre la porta 
al fet que els veïns i veïnes puguin també canviar noms de carrer, si així ho volen, o bé 
fer un tribut a una persona viva, si així ho troben convenient. 

Finalitzo dient que aquest és el document base i obro les portes a dialogar i a admetre 
noves aportacions que vinguin dels grups d’aquest plenari o de les entitats i 
associacions de la ciutat. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia. Com ja li hem comentat al regidor, ho fem 
per prudència, en primer lloc. En segon, també hem tingut poc temps per mirar-ho 
profundament, però, ja dic, no és una crítica a la totalitat del reglament que avui se’ns 
presenta, és evident i hem reclamat moltes vegades que havíem de reunir la Comissió 
del Nomenclàtor i no teníem reglament. La senyora Paneque l’altre dia també em feia 
aquesta reflexió, és veritat, per tant, havíem de començar a treballar-hi i havíem de 
començar a caminar. Com que ha de passar per l’exposició pública, nosaltres avui 
preferim abstenir-nos i treballar durant aquest temps i continuadament amb el regidor 
per millorar allò que nosaltres creiem que és i s’hauria de millorar. Penso, i l’altre dia a 
la Junta de Portaveus vam comentar-ho, que..., per això jo aquesta frase que els veïns 
podran canviar noms de carrers, jo tampoc m’atreviria a dir-la així tan directa, més 
aviat podran donar-nos la seva opinió. Més que re perquè l’altre dia a la Junta de 
Portaveus precisament parlàvem d’això, dels problemes o les problemàtiques que pot 
portar a totes les persones que viuen en un carrer o en una plaça si de cop des de 
l’Ajuntament decidim canviar-li el nom, que no és una cosa menor, al contrari, pot 
portar-los molts problemes. Per tant, hem de ser prudents també en aquest sentit. 

Sí que és evident que és una bona notícia que s’obri a la ciutadania, també penso que 
fins a dia d’avui totes les peticions que ens havien arribat dels diferents col·lectius o 
associacions de la ciutat de Girona s’havien tingut en compte a l’hora de posar nom a 
nous espais que s’obrien de la ciutat, que és jo crec que on realment hem més de 
treballar, quins noms donem als nous espais o a les noves localitzacions que es van 
creant a la ciutat de Girona, i sobretot a l’hora de tenir en compte també la part 
femenina. Saben que jo, quan parlem d’igualtat, moltes vegades discrepo de certes 
idees, jo sóc de les que penso que si arriba un nom d’home o hi ha una proposta 
d’home no n’hi ha d’haver una de dona perquè sí, sinó que les propostes que facin 
sobre noms de dones són perquè són dones que realment es mereixen i cal donar-los 
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un tribut posant el seu nom en un carrer o en una plaça o en qualsevol espai nou de la 
ciutat. 

Per tant, per tot això, com deia, com que creiem que cal polir alguna, com a mínim, 
definició, preferim abstenir-nos i treballar-ho conjuntament amb el regidor, tenint a bé a 
dir i a reconèixer que efectivament és una bona notícia que aquest reglament arribi i 
que amb el tema del nomenclàtor comencem a caminar tot allò que jo crec que tots els 
aquí presents havíem demanat i reivindicat que calia fer. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola, si us plau. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí. Gràcies, alcaldessa. Molt breument. El meu 
grup s’abstindrà, però és només per seguir treballant durant un temps amb el regidor. 
El meu grup sí que és cert que ja fet algunes aportacions, ara tenim el període 
d’exposició pública i volem fer altres aportacions i volem tenir-ho ben perfilat amb el 
regidor. I llavors, quan tinguem el document definitiu, llavors el meu grup es 
posicionarà. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. D’entrada dir que des de CUP - 
Crida per Girona, hem apostat per votar no a la urgència, precisament perquè tot i que 
sí que compartim la urgència de posar-se a treballar en aquest sentit, no compartim, 
diguéssim, la urgència del fet que s’hagi de portar a aquest Ple de la manera que s’ha 
portat, sense haver passat per una comissió informativa i amb una certa quasi diria 
que descoordinació que també hem detectat en tot aquest tema, a nivell de l’equip de 
govern de per què amb aquest reglament sí que hem hagut de fer una comissió 
d’estudi, mentre que, en canvi, avui mateix portem altres reglaments que no han hagut 
de passar per aquestes comissions d’estudi. I tenim una mica d’embolic, quasi diria, de 
realment quin és el procediment o en quins casos s’ha de fer i en quins no. I ens 
sembla que caldria que, a nivell d’equip de govern, marquessin una mica quin és el 
procediment, quins són els processos que s’han de seguir i anessin una mica a la una 
fent-ho tots de la mateixa manera per tranquil·litat del Govern, però també de l’oposició 
de quin és el procés correcte en aquest sentit. Per tant, el fet que no haguem votat a 
favor de la urgència en aquest sentit. 

I pel tema, diguéssim, del reglament concret de la Comissió del Nomenclàtor, nosaltres 
també ens abstindrem com ho fet en altres ocasions en aquest mateix Ple pel tema de 
poder fer..., bé, per justificar el fet que després hi fem al·legacions. I, en aquest sentit, 
també volia disculpar-me de manera personal pel fet de no haver assistit a la pròpia 
comissió d’estudi, va ser un error personalment meu i llavors voldria fer una disculpa 
també a nivell públic aquí. 

També sí que és veritat, però, de totes maneres, que tot i no haver assistit en aquesta 
comissió d’estudi, sí que vam fer un treball previ, diguéssim, a tot això, a partir de la 
seva petició i, en aquest cas, sí que hi va haver una petició expressa per part del 
regidor que ho ha estat treballant que hi féssim aportacions, que féssim propostes de 
modificació del reglament, ho vam treballar així ho vam fer, els ho hagi va fer arribar. I, 
en aquest sentit, doncs sí que ens ha sabut greu que avui estiguem portant aquest 
reglament sense haver inclòs totes aquestes aportacions que sí que vam fer en el 
termini que s’havia previst. I, en aquest cas, sí que jo crec que val la pena que revisem 
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una mica tots els terminis, perquè realment si es fa una possibilitat o es proposa els 
equips de l’oposició que facin propostes, doncs llavors això tingui el seu espai i el seu 
moment per debatre-ho i per ser incloses. Perquè jo sí que crec que avui hagués estat 
molt bé que hi hagués hagut un ampli consens en aquesta votació, tot i que hi serà, no 
hi haurà l’oportunitat de fer aquest consens més endavant, doncs a nosaltres també 
ens hauria agradat poder avui votar positivament aquest nomenclàtor, però és 
precisament perquè s’havien tingut en compte aquestes propostes que, de fet, quan 
llavors sí que ens vam poder reunir tant amb el regidor Manuel Martín com amb la 
regidora Sílvia Paneque, doncs sí que vam poder compartir i vam poder veure que 
algunes no hi hauria problema, com a mínim, perquè siguessin acceptades. 

En aquest sentit, volia destacar algunes d’aquestes aportacions, també. La primera, 
diguéssim, és fer més incís en tot el tema de gènere. És veritat que sí que es parla 
d’equilibri de gènere, però creiem que queda poc reflectit el que sí que, en canvi, ha 
volgut reflectir avui el regidor amb el tema de la subrepresentació de les dones, fruit 
d’aquesta discriminació històrica que hem patit al llarg dels anys. Però també, doncs, 
demanàvem que s’inclogués el tècnic de gènere a la mateixa comissió tècnica o fer 
que en el catàleg previst que elabori la comissió s’hi inclogui també aquesta variable 
de gènere. O bé que, quan es parla d’equilibri, hi hagi una clara indicació de què es 
prioritzarà i, en aquest cas, nosaltres sí que tenim molt clar que aquí cal fer una 
discriminació positiva precisament per aquesta discriminació històrica que hi ha hagut 
al llarg dels anys i que sí que creiem que cal una priorització clara dels noms de dones 
o col·lectius femenins mentre es mantingui aquest desequilibri. Som molt conscients 
que costaria segurament centenars o milers d’anys o poder no s’hi podria arribar mai, 
a aconseguir aquest equilibri, perquè el dèficit que hi ha realment és molt gran i el 
nivell o els terminis amb els quals s’aproven nous noms de carrers, doncs, no serviran 
per compensar o costarà molt que arribin a compensar, però sí que cal buscar 
fórmules que s’aconsegueixi aquest equilibri i, en aquest sentit, creiem que és molt 
important que es prioritzin d’una manera clara els noms de dones i col·lectius 
femenins. 

Més enllà d’això, també fèiem aportacions amb relació als membres que formen part 
de la comissió, algunes petites modificacions. O també a nivell d’incloure com a funció 
de la comissió el fet d’elaborar uns criteris més enllà d’aquests molt generals que 
apareixen en el reglament, doncs, a tenir en compte a l’hora de decidir finalment o fer 
la proposta concreta de nom del carrer, plaça, via pública, etcètera. 

Finalment, també m’agradaria, doncs, tenir unes paraules o agrair la tasca de la Xarxa 
Dones Girona, perquè precisament va ser a través d’una moció seva en la qual hi va 
haver una primera petició d’aquesta creació del nomenclàtor i demanant també elles 
de formar-ne part, en tant que s’entenia que era la manera de tenir també presència, 
una veu de les entitats que representaven la defensa per la igualtat i les dones. I 
també dir que també és la consecució d’una moció que, com a CUP - Crida per 
Girona, vam presentar en el seu moment i, per tant, estem completament a favor de la 
necessitat de tirar endavant aquest reglament i aquesta comissió, però sí que avui ens 
abstindrem pels arguments que ja he donat. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
primer de tot, agrair al regidor Manuel Martín totes les explicacions que ens ha donat, 
ho ha fet amb molta amabilitat i amb molta tranquil·litat. Per tant, moltíssimes gràcies. 
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I en segon lloc, dir que estem molt contents que finalment aquest reglament arribi aquí 
al Ple. Nosaltres ho havíem demanat moltes vegades, per nosaltres era molt important, 
les raons les ha explicat molt bé el regidor, les raons de la història i les raons de la 
visibilitat de les dones. Per tant, ara aviat vindrà l’esperada comissió i, per tant, 
n’estem molt contents. 

Ara bé, nosaltres ens abstindrem a la nostra votació, perquè hem tingut molt poc 
temps per estudiar el text, hem tingut hores, i a nosaltres ens sembla que hi hem de 
dedicar molta més estona. El proper Ple, doncs, amb el text ja completament estudiat 
o quan arribi la votació definitiva, farem totes les explicacions que calgui amb el text ja 
molt ben estudiat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Bé, sobretot principalment agrair la vostra 
col·laboració i aportacions durant tot aquest curt procés per poder portar aquest 
reglament a aquest plenari. Contestant breument alguna de les afirmacions fetes dins 
d’aquest plenari, amb relació a una qüestió que va comentar la regidora Veray, el nom 
o el llistat de noms que arriba a la comissió passa pel seu treball de camp previ i és 
aquesta comissió la que eleva, la que porta aquest llistat de noms al Ple per a la seva 
aprovació. És un document preceptiu, però no és un document obligatori el que 
redacta la Comissió del Nomenclàtor. 

Amb relació al canvi dels noms d’un carrer, aquest es faria sempre..., la possibilitat 
tècnica existeix, però aquesta modificació es faria sempre amb el total consens entre 
els veïns i sempre amb mètodes o metodologia jurídica que garanteixi la validesa legal 
de la decisió que pren el conjunt dels veïns afectats. Estem incidint amb totes les idees 
amb relació a la igualtat de gènere. I per part nostra, res més. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem 
a les votacions. 

Vots en contra? Disculpin, hem votat la urgència ja? D’acord, doncs és de la 
substanciació de la moció. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

I vots a favor? 

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, integrat per un 
membre, inicialment el reglament del nomenclàtor. 

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

 

VOTACIÓ 
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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, 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. 

 

MOCIONS 

15. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  declarar 
Girona lliure de plàstic. 

Aquesta  moció es  retira a  petició  del  grup  que  la presenta, de conformitat 
amb el Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les EE.LL. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la següent, que és 
una moció presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Un segon, senyora Pèlach, que... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si li sembla bé, perquè em 
sembla que la volen retirar... Doncs, la senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Vol que llegeixi el punt sisè? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, perquè, eh que tenien 
pensat... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Ho explico, en qualsevol cas, sí? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Gràcies. 
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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): Doncs bé simplement dir que 
aquesta moció partia de la idea del perill del plàstic no reutilitzable que suposa un perill 
per a la salut i el medi ambient i apostava per reduir-ne l’ús millorant, entre d’altres, la 
gestió de residus en esdeveniments públics. Això és una petició que ja havíem fet en 
altres ocasions als plens, tot i així, arran de la presentació de la moció, el regidor 
Berloso es va posar en contacte amb nosaltres i ens va demanar la possibilitat de 
retirar-la comprometent-se a tirar-la endavant, aquesta moció, presentar-la, en 
qualsevol cas, al setembre més elaborada i parlant-ne conjuntament, fer-ho 
conjuntament i detallant quines mesures concretes podríem tirar endavant en aquest 
sentit des de l’Ajuntament. Doncs ens hem avingut, arran d’aquestes negociacions, a 
retirar-la. 

En aquest sentit, sí que volia demanar disculpes als diferents grups municipals de 
l’oposició que no hem notificat aquesta retirada i sí que crec que hagués sigut 
convenient fer-ho i, per tant, els demano disculpes. Però insistir amb això, que ha sigut 
arran d’aquestes converses que nosaltres sí que demanem que avui, en qualsevol cas, 
hi hagi aquest compromís públic per part del regidor Berloso de presentar aquesta 
moció de forma conjunta en el Ple del setembre i detallant les diferents mesures que 
es poden tirar endavant. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
Doncs el senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Veritablement vaig 
demanar al Grup de la CUP retirar aquesta moció per profunditzar-la i, en tot cas, si és 
possible, millorar-la. Coincidim, vàrem coincidir, i si era possible després presentar-la 
en conjunt o si s’hi afegeixen altres grups i tal. I, per tant, agraeixo el fet que l’hagin 
retirat i adquireixo el compromís en el mes de setembre de poder-la presentar i si és 
possible, poder-la presentar en conjunt i que pugui tindre via verda, millor, vull dir, 
doncs, aquesta moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, per tant, 
quedaria retirada. 

 

16. Moció que presenten conjuntament tots grups municipals (CiU, ERC-MES, 
CUP-Crida per Girona, PSC-CP, C's i PPC) de suport a la Conca de Ter, a la 
recuperació del cabal ecològic i a la reducció del transvasament. 

Aquests darrers mesos s'està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-
2021, de les conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la 
Directiva Marc de l'Aigua (DMA) que afecta a l'estat ecològic del dels rius de 
Catalunya, no només els de les conques internes. 

Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la seva 
preservació i reivindicació, volem posar de manifest la necessitat com a país  de  
protegir  i  defensar  el  patrimoni  natural,  i  en  especial  del  riu  Ter,  en relació al 
seu cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement. 
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Tal com s'explica a la "Moció relativa a l'adopció de diverses mesures per a la defensa  
del  cabal  del  Ter"  que  va  ser  aprovat  per  molts  ajuntaments,  consells comarcals  
i  la  Diputació  de  Girona  el  febrer  de  2008,  el  riu  Ter,  fruit  de  la regulació del 
seu cabal a través dels embassaments i del constant transvasament d'aigua cap a 
altres conques internes catalanes, es troba sovint en  unes  condicions  ecològiques  
extremadament  precàries  al  seu  pas  per  les comarques gironines. 

Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori 
català, especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat  ha  servit,  
com  s'ha  fet  públic  des  del  Consorci  del  Ter  en  reiterades ocasions, per   
contribuir al desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, estem en 
un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop més  freqüents,  i  en  part  
pel  sistemàtic  transvasament  d'aigua  cap  a  altres conques   catalanes,   en   què   
des   de   les   comarques   gironines   exigim   un replantejament d'aquesta situació, 
amb el benentès que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible 
del país. 

Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de 
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. 
En aquest Pla de Gestió es proposa, entre d'altres aspectes, un nou règim de cabals 
de manteniment que són un 40% inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de 
Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de govern de 4 de  juliol  de  2006,  per  
d'aquesta  manera  poder  augmentar  la  capacitat  de transvasament i fer front a les 
obligacions de la privatització de l'empresa Aigües Ter-Llobregat   transvasant   així   
166   hm3/any   del   riu   Ter   cap   a   la   regió metropolitana de Barcelona. 

Aquesta  reiterada  sobreexplotació  del  riu  Ter,  que  en  els  anys  de  no  sequera 
suposa  transvasar  el  50%  de  la  seva  aigua  a  altres  conques  hidrològiques, 
provoca greus problemes al riu Ter, aigües avall del Pasteral, tal i com han posat de  
manifest  les  al·legacions  presentades  per  diverses  entitats  al  Pla,  com  el 
Consorci del Ter, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter o la Plataforma 
Aigua és Vida. 

Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir 
nivells de transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les 
entitats i organitzacions a l'entorn del riu Ter varen provocar el compromís del  
Conseller  de  Medi  Ambient  i  President  de  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  a reduir 
paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008), fins assolir a l'any 2015 
els 115 hm3 com a màxim. 

En  el  Pla  defineix  el  sistema  Ter-Llobregat  com  una  única  conca.  Malgrat  es 
defineix el sistema de gestió com a "Ter-Llobregat" s'han de tractar les conques 
separadament,  de  manera  que  no  perdin  entitat  ni  se'n  puguin  desdibuixar  les 
dades per a cada conca, la conca del Ter i la conca del Llobregat, especialment quan 
es parla de recursos i d'abastament. Si no es defineixen com dues entitats separades,  
es  dóna  a  entendre  que  hi  ha  una  única  conca:  el  "sistema  Ter- Llobregat". 

En ple segle XXI hem de poder aconseguir evitar que sigui més beneficiosa per a 
l'estat  ecològic  del  Riu  Ter  una  llei  franquista,  vigent  encara,  tot  i  que  també 
incomplerta sistemàticament, que no pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es 
proposa des de l'ACA. 

Per  tot  això,  es  proposa  al  Ple  d'aquesta  corporació  l'adopció  dels  següents 

ACORDS: 
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1. Manifestar i denunciar, una vegada més, l'agressió sistemàtica que pateix el riu Ter 
en el transvasament de la seva aigua. 

2. Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del Ter, 
la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua és Vida  de  
Girona  al  Pla  de  Gestió  del  Districte  de  Conca  Fluvial  de  Catalunya  i sol·licitar  
a  l'Agència  Catalana  de  l'Aigua  que  les  reculli  totes  en  la  redacció definitiva 
d'aquest Pla. 

3.  Donar  públicament  suport  al  Consorci  del  Ter,  a  la  Junta  Central  d'Usuaris 
d'Aigües  del  Baix  Ter,  a  la  plataforma  Aigua  és  Vida,  i  a  totes  les  entitats  que 
treballen per a la gestió sostenible i la protecció de los recursos hídrics del nostre país 
i oferir suport als actes que s'organitzin per difondre la seva tasca. 

4.  Ratificar  la  necessitat  de  cabals  ecològics  suficients  per  a  totes  les  masses 
d'aigua (superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu deteriorament i els 
permeti recuperar l'equilibri natural i el bon estat ecològic, per a preservar-ne el llegat 
per a les generacions futures. 

5. Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 
signada pel govern de la Generalitat de Catalunya. 

6.  Ratificar  que  la  Directiva  Marc  de  l'Aigua  (DMA)  és  la  guia  que  ha  regir  la 
gestió   de   totes   les   masses   d'aigua   (tan   superficials   com   subterrànies)   a 
Catalunya i a Europa. L'aigua és un bé públic i com a tal, la seva planificació i gestió  
ha  d'estar  regida  per  l'interès  públic.  No  pot  estar  en  mans  d'interessos privats i 
ser una eina d'especulació i mercadeig. 

7. Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua que totes les estacions d'aforament 
existents a la conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés 
constant, directe, continu i entenedor a les dades i informació sobre els cabals 
existents   a   cada   moment;   així   mateix,   augmentar   el   nombre   d'estacions 
d'aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals afluents. 

8. Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d'una taula de treball a 
nivell català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui la  finalitat  de  
buscar  solucions  definitives  a  la  gestió  de  l'aigua  al  conjunt  de Catalunya. 

9.  Fer  arribar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  a 
l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al Consorci del 
Ter, a la Junta Central d'Usuaris d'aigües del Baix Ter i a la Plataforma Aigua és Vida 
de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a la següent que, de 
fet, es tracta d’una moció que presentem conjuntament tots els grups que formem part 
d’aquest consistori i que, per tant, serà substanciada per una persona que ha estat de 
consens, que és el senyor Pons Feliu, que li demano, si us plau, que vingui fins aquí 
davant el faristol, que parlarà, de fet, com a expert gerent del Consorci del Ter i que 
farà la defensa d’aquesta moció. Senyor Pons Feliu... 

El Sr. Ponç Feliu: Molt bé, moltes gràcies. Bé, en nom del Consorci del Ter, en primer 
lloc, un agraïment al Ple de l’Ajuntament i evidentment a tots els regidors i als diferents 
grups municipals que s’han avingut a aquesta fórmula que hem pensat, que el regidor 
Narcís Sastre que és representant en el Consorci del Ter, a l’òrgan de govern, que és 
el Consell de Govern del Consorci del Ter, representant de Girona, s’ha avingut a fer 
aquesta fórmula per presentar aquesta moció. 
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Bé, en primer lloc, explicar molt breument què és el consorci que, de fet, com a 
regidors de l’Ajuntament de Girona ja deuen conèixer, perquè de fet des de la llei de 
l’LRSAL de desembre de 2013 el Consorci del Ter, com a tal, és un organisme que 
està adscrit als òrgans de l’Ajuntament de Girona, per tant, el que es fa és consolidar 
el pressupost i, de fet, no anant més enllà, simplement he vist avui per casualitat que 
en la liquidació de l’any 2015 s’ha aprovat també la liquidació del Consorci del Ter 
adscrit a l’òrgan de l’Ajuntament de Girona. És un ens format per seixanta ajuntaments 
de la conca del Ter, des del naixement del riu fins a la desembocadura, i els cinc 
consells comarcals que formen part d’aquest territori i que treballem des de fa molts 
anys, des de l’any 98, pel riu Ter, per dinamitzar-lo, per tenir cura del seu entorn, 
patrimoni cultural, patrimoni històric, natural, per defensar els seus valors i per, en 
conjunt, defensar el territori que integra aquestes comarques. 

Crec que és important celebrar o presentar aquesta moció en un dia com avui, després 
d’un cap de setmana intens d’activitats, perquè com que [senzillament #, 02.15.16] ahir 
era el dia 5 de juny, per tant, el Dia Mundial del Medi Ambient, però, a més a més, cal 
sumar-hi dos aspectes més. En primer lloc, que ahir hi va haver una manifestació molt 
important a Barcelona en suport al riu Ebre, que és un riu que també pateix problemes, 
el Ter no hem d’oblidar, però l’Ebre també en pateix. I també sumat a una 
palanganada popular que es va organitzar per part d’Aigua és Vida, que ens 
acompanya en Pau Masramon com a membre d’aquesta organització, d’aquesta 
entitat gironina, que va organitzar aquest acte per defensar també el riu Ter i que fos 
més notori a nivell públic aquesta reivindicació des del nostre territori. 

Se’ls ha entregat o se’ls està donant un llibre, que és un llibre que va editar el Consorci 
del Ter, que es diu El transvasament del Ter, i que explica aquesta història una mica 
trista, podríem dir, o una mica reivindicativa del que és el conjunt de greuges que ha 
patit el riu Ter al llarg de la seva història pel que fa al cabal d’aigua necessari i no real 
que té el riu. 

Pel que fa a la part expositiva, explicaré breument el que és la moció. Com vostès 
coneixen, s’està planificant actualment una segona planificació hidrològica a nivell de 
Catalunya, que representa el sexenni 2016-2021, dintre del marc de la directiva marc 
de l’aigua. Com saben, les directives el que han de fer és transposar-se als estats 
membres i en qüestió de les competències, en aquest cas és Catalunya, el Govern de 
Catalunya, qui té les competències per definir i aplicar aquesta directiva a nivell del 
nostre territori. 

Des de les comarques gironines, des de fa molts anys s’ha reivindicat el riu Ter, 
aquesta necessitat com a país de protegir i defensar aquest patrimoni natural i històric 
que té el riu, i que es reconegui l’esforç que ha fet el Ter en el conjunt de Catalunya 
perquè Catalunya –Barcelona, però Catalunya en general– sigui el que és, una realitat 
molt dinàmica, un país important a nivell social, a nivell industrial i, per tant, aquesta 
reivindicació històrica, que encara mai ha estat reconeguda oficialment per part del 
nostre Govern, pensem que és important també que una vegada més es manifesti en 
aquesta moció. 

De fet, l’any 2008 es va presentar ja una moció i es va aprovar per aquest Ajuntament i 
molts altres ajuntaments, Diputació de Girona i molts organismes de les comarques 
gironines, una moció relativa a l’opció de diverses mesures de la defensa del cabal del 
Ter. Una vegada més, som aquí per explicar-ho, els ajuntaments s’han de posicionar 
novament per mocions com aquesta que, ja els ho avanço, ha estat aprovat per molts 
ajuntaments integrants del Consorci del Ter i també molts que no formen part del 
Consorci del Ter, però des de les comarques gironines volen donar ressò, volen donar 
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veu i volen explicitar el compromís del territori d’aquestes comarques per defensar 
aquest riu. 

De fet, és un riu que, com bé saben, a causa del poc cabal que té fruit del 
transvasament sistemàtic des de fa molts anys, és un riu que té unes extremadament 
precàries condicions ecològiques que vindrien a definir que tenim, a la pràctica, dos 
rius: tenim un riu que és el riu que hi ha des del naixement d’aquest fins als 
embassaments, a la comarca de La Selva, per tant, reuniria les comarques del 
Ripollès, Osona i part de La Selva i, dels embassaments cap avall, per tant, 
comarques parcialment de La Selva, Gironès i Baix Empordà, que és un altre riu 
totalment diferent. És un altre riu que té un cabal molt inferior al que hauria de tenir i 
que això fa que tingui un greuge molt important, que és que, com que té un cabal tan 
petit, tan escàs i, a més a més, amb el que s’anomena un règim alterat, invertit, pateix 
unes conseqüències ambientals molt importants. Aquest règim el que ve a explicar és 
que el riu Ter, que és un riu Mediterrani per l’essència i, per tant, que les espècies i 
hàbitats, que haurien d’estar adaptats a aquest règim mediterrani, tenen la previsió 
que ha de ploure els mesos d’hivern, tardor i primavera i a l’estiu ha d’haver-hi 
sequera, com que el règim hídric és invertit perquè el que fem els embassaments és 
guardar l’aigua de pluja justament a l’hivern i deixar-la anar més a l’estiu per al regadiu 
del Baix Ter i per a usos turístics, l’equilibri ecològic és molt dinàmic, molt canviant i ha 
estat molt i molt perjudicat per aquest règim invertit. Això ha fet que moltes espècies 
invasores foranes siguin ara les protagonistes reals del riu avui en dia. I, per tant, que 
trobem un riu que està ecològicament molt precari, sinó en un estat crític, podríem dir. 
Per tant, aquí és un element més que el que fem és reivindicar que hi hagi d’haver un 
cabal important, necessari i el raonablement ecològic hauria de tenir el riu. 

A més a més, això s’agreuja per un altre factor important, si a més a més de l’aigua 
que hem de treure i que la traiem del riu, arriba menys aigua al riu per dues raons 
fonamentals, pel canvi climàtic, que plou menys que abans i ho fa més irregularment, i 
per un abandonament successiu de les àrees de muntanya, àrees rurals, la gent de 
medi rural ha anat a les ciutats, per tant, s’han abandonat conreus i pastures, ha 
crescut el bosc i cada gota de pluja que arriba al bosc és una gota que cada vegada 
menys va al riu. Per tant, tenim menys cabal al riu, s’hi treu més aigua, evidentment les 
conseqüències ecològiques, però no només ecològiques, sinó també turístiques, 
socials, industrials, etcètera, [apareixen #, 02.19.47] aquest problema important a nivell 
dels cabals. 

Durant els mesos de març a setembre de 2015, hi ha hagut a exposició pública el Pla 
de gestió del districte fluvial de conca de Catalunya, que preveu que hi ha d’haver un 
cabal que encara sigui un 40 per cent inferior al que es preveia en el seu moment. Per 
tant, això portaria el riu a tenir un cabal encara inferior i d’aquesta manera sí que es 
permetria augmentar la capacitat de transvasament cap a les comarques barcelonines 
per garantir el subministrament a Barcelona, per això el que fa és agreujar encara més 
la situació actual. 

Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter que en anys de no-sequera és del 50 per 
cent i que en anys de sequera extrema, com va ser el 2008, va arribar a ser del 90 per 
cent –de cada deu litres nou van arribar a anar a altres conques–, porta el riu a una 
situació molt complexa, com ja ha estat presentada com a al·legació per diverses 
entitats, com el Consorci del Ter mateix, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix 
Ter, la plataforma Aigua és Vida i entitats del territori que han presentat al·legacions a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’ens competent en aquesta matèria. 
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Fruït dels problemes que va haver-hi a l’any 2008, en aquell moment va haver-hi el 
que s’anomenava la Declaració de Celrà, que fou un compromís de l’aleshores 
conseller de Medi Ambient i també el president de l’Agència Catalana de l’Aigua, de 
reduir paulatinament el cabal que s’emportava..., que l’aigua del Ter se n’anava cap a 
altres comarques, fins a assolir l’any 2015 els 115 hectòmetres cúbics, que era el 
paisatge somiat en aquell moment. La realitat no és aquesta, continua havent-hi uns 
166 hectòmetres cúbics que van cap a comarques barcelonines o fora de l’àmbit de les 
conques del Ter i, per tant, la situació continua sent dolenta per no dir inferior encara o 
encara més perjudicial per al riu que anys enrere. 

En el pla es defineix, a més a més, diguem-ne, un tecnicisme que és el sistema Ter-
Llobregat que el que fa és concebre el Ter i el Llobregat com una conca única, com un 
sistema únic, aquesta paraula és enganyosa, per tant, tractar així les conques el que 
fa és portar que perdin cada una d’elles la seva identitat per si mateixa. I, per tant, el 
que demanem també en aquesta moció és que es continuïn separant les dues 
conques, la conca del Ter i la conca del Llobregat, amb un sistema de gestió diferent i 
que no sigui una unitat a l’hora de concebre una entitat hídrica o hidrològica al nostre 
país. 

Hem de lamentar que encara avui en dia, al segle XXI, hem d’aconseguir o intentar 
poder aconseguir evitar que sigui més beneficiosa encara la llei franquista que és 
vigent avui en dia que no pas unes lleis que haurien de ser ja vigents avui en dia que 
permetessin que el riu Ter tingués més cabal del que hauria de tenir.  

Per tant, explicada aquesta part més expositiva, si els sembla bé, passaré a la part 
resolutiva, que és proposar els punts que s’aprovarien en aquesta moció per part de 
vostès com a regidors d’aquest plenari. 

En primer lloc, manifestar i denunciar una vegada més l’agressió sistemàtica que 
pateix el riu Ter en el transvasament de la seva aigua.  

El punt 2: manifestar el suport total a les al·legacions presentades pel Consorci del 
Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i la plataforma Aigua és Vida, de 
Girona, al Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya i sol·licitar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua que les reculli totes elles en la redacció definitiva 
d’aquest pla. 

El punt 3: donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris 
d’Aigües del Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida i a totes les entitats que treballen 
per la gestió sostenible i la protecció dels recursos hídrics del nostre país. I oferir 
suport als actes que s’organitzin per difondre la seva tasca. 

El punt 4: ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses 
d’aigua, superficials i subterrànies, de Catalunya que evitin el seu deteriorament i ens 
permetin recuperar l’equilibri natural i el bon estat ecològic per preservar-ne el llegat 
per a les generacions futures. 

El punt cinquè: ratificar i exigir els compromisos establerts de la Declaració de Celrà de 
2008, signada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. 

El punt sisè: ratificar que la directiva marc de l’aigua és la guia que ha de regir la gestió 
de totes les masses d’aigua, tant superficials com subterrànies, a Catalunya i a 
Europa. L’aigua és un bé públic i com a tal la seva planificació i gestió han d’estar 
regides per l’interès públic, no poden estar en mans d’interessos privats i ser una eina 
d’especulació i de mercadeig. 
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El punt 7: demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament 
existents a la conca del Ter funcionin correctament i ens puguin garantir un accés 
constant, directe, continu i entenedor a les dades d’informació sobre els cabals 
existents en cada moment. Així mateix, augmentar el nombre d’estacions d’aforament 
al llarg del curs del Ter i els seus principals afluents. 

El punt 8: sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de 
treball a nivell català que inclogui tots els agents i els territoris implicats i que tingui la 
finalitat de buscar solucions definitives a la gestió de l’aigua al conjunt de Catalunya. 

I punt novè i últim: fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l’Ebre, al Consorci del 
Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i a la plataforma Aigua és Vida, 
de Girona. 

Aquests punts són els que proposem, doncs, que s’aprovin. I un cop més els agraïm 
que hagin permès que el Consorci del Ter, en representació del territori i d’entitats com 
Aigua és Vida, sigui avui al plenari per explicar aquests punts. 

Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. De fet, estic 
segura que parlo en nom de tots els regidors que formem, doncs, aquest plenari que 
coincidim a agrair-li que hagi pogut venir a fer aquesta defensa i també a les entitats 
que estan aquí que també representen i treballen cada dia, igual com pretenem 
nosaltres també des d’aquí, en la defensa i a fer tot allò que sigui possible per millorar 
l’estat ecològic dels nostres rius, en concret avui parlem del riu Ter. 

Crec que el d’avui és un exemple que deixarà palesa la implicació de tots els regidors 
d’aquest consistori en aquest objectiu en el qual tots coincidim. 

Vam acordar que no hi hauria intervencions, per tant, si els sembla, en aquest cas, 
crec que com que ja hi ha coincidència passaríem directament, doncs, a la votació 
d’aquest acord. I m’abstinc de dir «abstencions» i «vots en contra» i directament… 

Vots a favor de la proposta? 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat la moció presentada per tots els grups 
municipals de suport a la conca del Ter, a la recuperació del cabal ecològic i a la 
reducció del transvasament.     

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Quin greu, perquè ara arriba la 
regidora Palau i ens ha anat just a no ser… No sé si podem… (veus de fons, rialles) 
Me sap greu. Si no li sap greu, perquè no havíem fet constar que havia sortit un segon, 
no? O teniu algun inconvenient? No, no, jo era perquè hi hagués… Ah, no, no, doncs, 
no, no… Era per la unanimitat. 

Doncs, res, si no volen. No volen. Cap problema. 

Senyor secretari, no, que no, majoria absoluta per 24 vots a favor. 

Molt bé, doncs, felicitats a tots, eh? 

(Aplaudiments.) 

 

VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació la moció és estimada per majoria absoluta amb 24 vots a favor del 
Grups Municipals i una abstenció del Grup Municipal CiU d’acord amb l’art. 100.1 del 
Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals. 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

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

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: Senyora Eva Palau Gil 

 

17. Moció  que  presenta  el  Grup  Municipal  ERC - MES  per  posar  en  marxa  un 
programa de cultura als barris. 

Girona és una ciutat on tots els seus barris són i han de ser centre. La congestió de 
les activitats culturals al cor de Girona genera un greuge comparatiu per a la resta  
de sectors de la ciutat, que també mereixen gaudir d'una programació cultural estable i 
de qualitat. 

En aquest sentit, cal destacar que és bo apostar per esdeveniments culturals 
ambiciosos, doncs això compleix amb una funció necessària de projecció i promoció 
de la ciutat, però alhora cal dir que aquests esdeveniments acostumen a programar-
se sempre al centre, i sense posar-se com a objectiu arribar a nous públics. 

És  per  això  que  volem  potenciar  l'accés  a  la  cultura,  democratitzar-la,  amb  un 
objectiu clar de foment de la cohesió social i enriquiment personal, alhora que de 
generació de nous públics culturals. Pensant en tots els barris, però molt especialment 
en aquells més castigats per la crisi on poden trobar, en les arts i en  la  cultura,  una  
eina  imprescindible  per  suplir  possibles  mancances  de  caire social. 

A tal efecte seria positiu que, de forma participativa, els veïns i veïnes dels diferents 
barris de la ciutat poguessin disposar d'un pressupost assignat -seguint uns criteris 
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semblants als utilitzats en els pressupostos participats- que els permeti escollir   
diferents espectacles i activitats culturals -música,  teatre, exposicions d'art, fotografia,  
lectura,  etc-  d'entre  un  repertori  proporcionat  pel mateix Ajuntament. Això es faria 
d'acord amb els artistes i creadors de la ciutat, en  base  a  una  partida  econòmica  
que  ja  existeix  als  Pressupostos  2016  i  que està dotada amb 75.000€ -correcta per 
començar el programa, però cal dir que també  millorable  i que hauria  d'incrementar-
se  de  cares  a  propers  exercicis pressupostaris-. 

Per tot plegat portem a APROVACIÓ d'aquest Plenari: 

1. Que es creï el programa "Cultura als Barris". 

2. Que al llarg de l'estiu es faciliti a les associacions de veïns el catàleg d'espectacles  i  
activitats  culturals  de  "Cultura  als  Barris"  per  tal  que  es  puguin programar a cada 
barri durant la tardor - hivern d'enguany. 

3. Que s'executi la partida pressupostària dotada en 75.000€ de "Cultura als Barris" 
per a tal efecte. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, i seguidament passaríem 
al següent punt de l’ordre del dia. També es tracta d’una moció, en aquest cas, del 
Grup Esquerra - MES. Sí, la senyora Maria Mercè Roca… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Maria 
Mercè Roca… 

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. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
aquesta és una moció que no té cap sorpresa pel que fa a la seva aprovació o no, 
perquè el que portem a la moció és portar cultura als barris i és una partida que ja es 
va acordar, vam acordar el nostre grup amb el grup del Govern. 

Nosaltres repetim sempre, perquè és una mica com el nostre leitmotiv, que tots els 
barris són centre i que, per tant, volem per a tots els barris el mateix que volem per al 
centre de Girona. 

Considerem que el Barri Vell està molt congestionat pel que fa a les activitats culturals 
i que això genera un greuge comparatiu amb altres barris perifèrics. El que volem és 
potenciar l’accés a la cultura, fer-la més democràtica, amb l’objectiu de fomentar la 
cohesió social i l’enriquiment personal, i, a més a més, la possibilitat de generar nous 
públics culturals, cosa que ens sembla molt i molt important. 

Pensem en tots els barris, però sobretot pensem en els barris més castigats per la 
crisi, on a partir de l’art i de la cultura es pot trobar una eina imprescindible per, 
precisament, suplir totes aquestes mancances. 

Ens agradaria molt que els veïns i les veïnes dels diferents barris poguessin disposar 
d’un pressupost assignat, seguint més o menys els criteris dels pressupostos 
participats, perquè poguessin realitzar-se en els barris diferents espectacles i activitats 
culturals. Espectacles, evidentment, excel·lents, de molt de nivell. I que aquests 
espectacles es triessin amb la connivència dels artistes i dels creadors del barri i de la 
ciutat. 
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Hi ha una partida de 75.000 euros per fer aquest projecte, i el que nosaltres demanem 
és que es creï aviat el programa «Cultura als barris», que es creï molt aviat de manera 
que aquest programa es pugui començar a portar a terme a la tardor d’aquest any 
2016 i que s’executi aquesta partida dotada amb 75.000 euros. Que és una quantitat 
que no ens sembla prou, però que ens sembla millor això que res. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyora Roca. 
Intervencions? La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. És que, senyora 
Roca, jo no sé si l’he entesa bé: ha dit que no hi haurà sorpresa a la votació d’aquesta 
moció i que ja és un acord que vostès van arribar amb el Govern? Però si a mi el 
Govern m’ha dit que no li vota la moció. Jo sincerament li he de dir que si és així i 
vostè diu que no hi haurà sorpreses en la votació d’aquesta moció i que ja va arribar a 
l’acord amb el Govern que el que diu aquesta moció faria, primera pregunta: per què 
presenta la moció? Primer punt. Segon punt: llavors, vostè o el seu grup té un 
problema, perquè diria que l’equip de govern no l’hi vota.  

Per tant, jo sincerament li he de dir que m’ha sorprès una mica la seva intervenció. 
Nosaltres ens abstindrem en la seva moció. No perquè no creiem que portar la cultura 
als barris sigui important, al contrari, jo crec que en això coincidirem tots. Però sí que li 
he de dir que em preocupa la manera com vostè planteja en la seva moció quina és la 
via de portar aquesta cultura als barris, no? D’entrada, primer, perquè la partida de 
75.000 euros, si vol fer el que vostè diu que vol fer en aquesta moció, jo crec que no 
en tindrem ni per arribar a la cantonada. I li ho dic així de clar. Si vostè planta en els 
barris una llista de coses que poden demanar: obres de teatre, concerts, lectures, 
explicar contes…, un munt de coses que vostè diu que plantegem, realment amb 
aquests 75.000 euros no en fem ni per començar. Perquè ja no és el que un barri 
digui… Miri, jo li dic un exemple molt ràpid: si el barri de Sant Narcís diu: «A mi 
m’agradaria tenir aquesta obra de teatre al barri», el problema serà mínim, perquè té 
un teatre en el centre cívic. Però si el barri de Palau –n’hi poso un altre, eh?, n’hi ha 
molts– diu que vol tenir una obra de teatre, el problema és gran perquè no té una 
infraestructura o un equipament al barri on poder acollir aquesta obra de teatre. Per 
tant, les dificultats… Per què? Les característiques de cada barri fan que en uns barris 
haguem de portar-los la cultura o els haguem d’acostar la cultura a través d’unes 
accions concretes i en un altre barri d’unes altres accions, perquè no totes estan 
preparades. 

I li dic en aquest sentit perquè, si no, s’encareixen les coses, no? Si vostè ha de fer 
una obra de teatre en un barri, com deia, com Sant Narcís, que té el teatre, el cost 
serà mínim, just l’obra de teatre i obrir l’equipament; si l’ha de fer en un barri on no té 
aquesta infraestructura i, per tant, a més, trobar el lloc, adaptar-lo, adequar-lo, el cost 
de portar aquella obra de teatre es dispararà. Com això qualsevol altra mena d’activitat 
cultural, no? 

Per tant, com li deia, no hi donarem suport en aquest sentit, perquè el concepte és 
molt maco, jo crec que el compartim tot, però a l’hora de posar-lo com ho fem, de 
quina manera, què hi destinem, jo crec que ha de ser un debat molt més extens, que 
possiblement sigui un debat que s’hagi de fer quan tornin arribar en aquest plenari uns 
pressupostos. Perquè això d’anar presentant mocions durant l’any que el que vénen a 
dir que és que aquells pressupostos –que li recordo que els van pactar amb vostè, no 
amb el meu grup–, doncs, s’han de modificar, bé, també és una mica curiós, no? 
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Per tant, com li dic, crec que la idea és bona, estic convençuda que si ens hi posem la 
podem treballar entre tots, però portada així, pam, directe, un llistat, el donem a tots 
els barris i que cada u triï. Bé, el servei a la carta està molt bé per a algunes coses, 
però possiblement per a aquest projecte, doncs, potser triar a la carta és massa ampli i 
massa exagerat i hauríem d’acotar-ho. I el mateix Ajuntament hauria de decidir parlant 
amb els veïns, eh?, amb les associacions què porta cada barri.  

El que és evident és que s’han de fer coses als barris, no només al centre de la ciutat, 
que és una de les queixes de la seva moció. 

Gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Roca, el meu grup 
donarà suport a la seva moció perquè creiem que la cultura és un element bàsic en la 
formació i en el dia a dia de la gent. Creiem que una societat més culta és una societat 
més avançada. Per aquest motiu no hi pot haver ningú sense accés a la cultura, sigui 
quina sigui la seva edat, sigui quin sigui el seu nivell de renda o sigui quin sigui el seu 
barri. 

Els nostres conciutadans han de tenir accés a bones biblioteques, accés a bons 
materials i a l’abast de tothom. Però creiem que la cultura no acaba aquí: efectivament, 
la cultura ha d’impregnar la nostra societat i els esforços no s’han de reduir, sinó que 
s’han d’incrementar en la mesura que altres necessitats bàsiques vagin quedant 
cobertes. 

S’ha de fomentar la cultura en sentit ampli, sense barreres ni fronteres, sense oblidar 
cap de les dues llengües que són nostres, que són d’aquí i que són d’ús habitual, 
potenciant a més la comprensió d’altres realitats, fets i tendències. Els barris han de 
ser un espai de trobada, un espai de difusió i de potenciació. 

La proposta que aquí ens presenta el seu grup pretén apropar la cultura als barris i no 
hi podem estar més d’acord, senyora Roca, no podem estar més d’acord en la moció 
ni en el fons d’aquesta moció ni en la forma, lluny del sectarisme. 

Per a la correcta implantació però caldria un rigorós calendari, una planificació i una 
promoció, raó per la qual entenem que seria interessant estudiar la creació d’una taula 
d’anàlisi i de proposta que fes seguiment i avaluació del desplegament sobre el 
territori, de l’arribada als ciutadans, a la informació i de les activitats i de les accions 
més interessants a implantar, a replicar o millorar en els diferents barris. I per això els 
vull recordar la frase d’André Malraux, que diu que «la cultura hace al hombre algo 
más que un accidente del universo». 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Evidentment, votarem a favor d’aquesta moció. Com no podria ser, 
diguéssim, d’una altra manera, nosaltres des de sempre, des dels nostres orígens hem 
defensat que en aquesta ciutat, tant quan governava el tripartit, amb Esquerra, 
Iniciativa i el PSC, com quan governava Convergència i Unió, com quan governen ara 
Convergència i Unió i el PSC, hi havia una mancança pel que era la cultura als barris, 
en un model de ciutat que hi continua sent, però que no és pas nou dels últims anys, 
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tot i que s’ha accelerat, que és el de la hipercentralització. I aquesta hipercentralització 
és evident que necessita contrapartides com la que avui, doncs, ens proposa Esquerra 
Republicana - MES a través d’aquesta proposta de cultura als barris i els 75.000 
euros. 

Sí que hem de dir que tot i això la fórmula ens estranya, perquè si havien acordat això 
al pressupost, el lògic és el benefici, diguéssim, del dubte que ho apliquin. Entenc que 
el Govern si ho ha pactat amb vostès ho hauria d’aplicar sense necessitat de presentar 
una moció. Si tenen dubtes que ho estiguin aplicant o no, també ens agradaria que 
ens ho expliquessin ara mateix, de si creuen que el Govern no ho farà. I també agrairia 
que el Govern expliqui si ha fet alguna cosa amb aquests 75.000 euros o no. 

En tot cas, nosaltres compartim que és necessari, compartim que s’ha d’anar més 
enllà, que amb 75.000 euros no n’hi ha prou. De fet, si haguéssim de fer una crítica, 
diguéssim, constructiva a la moció que avui ens presenta Esquerra - MES seria una 
crítica que segurament el que fa falta és una proposta molt més global i molt més de 
fons a l’hora de plantejar com aconseguim realment que la cultura no se centralitzi 
únicament a la ciutat, al centre de la ciutat i que realment no es visqui o generi, que ja 
es genera i es viu, perquè la gent dels barris fa cultura en el seu dia a dia com la fem o 
els que vivim més al centre de la ciutat, sinó que aquelles, entenc jo, propostes 
d’exhibició o propostes en general de més gran format es vegin també en els barris o 
la gent que fa cultura als barris tingui més possibilitat de sortir i, per tant, doncs, 
d’exhibir les seves propostes culturals. Entenc que el que fa falta és un plantejament 
més agosarat. Que des del nostre punt de vista, el model ciutat de festivals ni molt 
menys resol, sinó que tot sovint l’empitjora, perquè el model ciutat de festivals no ha 
aconseguit que realment es visqui i es traspuï en els barris. No s’ha aconseguit –no 
s’ha aconseguit. I ja porten uns quants anys apostant per aquí i dient que aquesta és 
la fórmula màgica. 

Per tant, crec que al que ens hem de comprometre tots és a fer el debat, a fer una 
proposta més global. I, evidentment, avui donarem suport a aquestes engrunes, però 
ja que es tracta de citar gent, el que voldrem serà el pa sencer. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. El senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. M’aferro una mica a les 
dues visions, tant la del senyor Salellas com la de la senyora Roca, en el que és una 
qüestió que jo crec que compartim tots els grups, perquè jo crec que hi ha dos punts 
en aquesta moció –i ara potser sorprendré fins i tot el senyor Lluc Salellas–, però el 
primer punt era fer extensiva la cultura a tots els barris i a cada un dels racons de la 
ciutat i a cada un dels ciutadans sense cap mena de distinció. Això li ho compartim 
totalment. I la segona, és cert que en un creixement o en una explosió…, quan una 
ciutat està molt retinguda durant molts anys i genera una explosió, pot motivar que a 
vegades se centralitzi molt determinada oferta, que no només ve motivada per una 
voluntat de l’equip de govern, sinó a vegades pels programadors, que busquen espais 
determinats.  

Jo li puc ben assegurar que el mandat que tinc de l’alcaldessa és molt clar, i jo com a 
regidor de Cultura el comparteixo fil per randa i en un cent per cent: hem d’estendre 
l’oferta que estem fent cultural, sigui per mitjà dels festivals, sigui per mitjà 
d’incorporacions d’un relat, a cada un d’aquests festivals que realment donin contingut 
a la mateixa ciutat i fer-ho extensiu a altres barris. 

L’altre dia parlàvem fins i tot del MOT, poder fer les xerrades prèvies, potser no tant les 
que es fan a Carles Rahola, més que res perquè necessitem un espai ampli, però sí 
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els vermuts que es fan en el MOT, fer-los extensius a altres barris de la ciutat que 
puguin donar l’oportunitat que la gent d’aquests barris, doncs, pugui gaudir d’una 
oferta cultural en el mateix barri. Però entenent que també ells han de sortir del mateix 
barri per anar a buscar moltes ofertes que només es poden fer en determinats 
equipaments de la ciutat, perquè no tots els barris –com deia fa un moment la senyora 
Veray– poden gaudir dels mateixos equipaments, i seria impossible poder habilitar a 
cada un dels barris aquest equipament. 

Per tant, comparteixo l’excessiva a vegades centralització de determinats actes 
culturals, que hem de ponderar-la, l’hem de treballar. I aquest és un dels primers 
mandats que em va oferir l’alcaldessa quan vaig assumir la Regidoria de Cultura, que 
treballés per fer una anàlisi en profunditat de com fer estendre la cultura a cada un 
dels barris –no crec que m’hagi passat el temps ja directament a mi. 

I la segona és intentar estendre més enllà dels festivals –també comparteixo, senyor 
Salellas, aquesta idea de buscar un relat continuista en el que és la cultura.  

Jo només faria un matís: comprenc que en el text apareix la generació de públic com a 
base, vostè i jo hem parlat més d’un cop que, perquè la gent entengui, no busquem 
pas tampoc un públic que vagi a la cultura, a gaudir la cultura, sinó per l’interès de la 
cultura, que és el que al final farà que aquest públic vagi a una obra de teatre, vagi a 
un concert. És a dir, el primer que hem de fomentar moltes vegades és aquell interès, 
aquell despertar de la cultura a la gent, que després és el que generarà pròpiament un 
públic. I per a això ens hem d’apropar molt a la gent i a cada un dels barris. 

El que sí li dic és que el no compartim és potser el projecte que plantegen, és a dir, 
transformar la partida de 75 –el que deia el senyor Salellas, augmentar-la o dotar-la 
més o el que sigui– en petites engrunes per a cada un dels barris. Entenem que el fet 
de fer una programació en un barri, que és l’únic que ens portaria a la divisió, perquè 
serien 2.500 euros i escaig per barri, jo no crec que aconseguim cap dels que estem 
aquí la fita que anem a buscar. Per què? Perquè és fer una programació, i a vegades 
fer una programació en si no aconsegueix la fita que busquem en aquesta moció, que 
és despertar en un ampli espectre per la cultura. 

Per això, jo els volia demanar –que m’hagués agradat que haguessin parlat amb mi 
abans de presentar la moció i que ho haguéssim comentat una mica– que la deixin 
sobre la taula, perquè jo els vull convocar, asseure’ns i parlar, parlar d’aquest tema. 
Perquè nosaltres ja estem traient un seguit d’indicadors molt importants en diferents 
elements: no sé si han vist el resultat de les beques Kreas, que hi ha hagut un gran 
nombre de gent que s’hi ha presentat. Però d’aquí en traurem també d’on vénen, cada 
una de les situacions de Girona, que ens permetrà veure cada un dels barris quin 
esperit i com palpa la cultura i en quina realitat es troba. 

De la mateixa manera, el carnet Club Cultura, la possibilitat que vaig demanar que es 
pogués dividir a veure quins barris són els que han sol·licitat el carnet ens permet 
visualitzar en quin estat de salut també es troba cada un d’aquests barris. I a partir 
d’aquí configurar un mapa de com treballar i enfocar el trasllat d’aquesta partida de la 
cultura per barris a raó d’uns indicadors que ens permeten… Perquè també deuen 
compartir amb mi que cada barri té les seves pròpies particularitats: anar a treballar la 
cultura en un barri determinat de Girona és molt diferent que fer-ho en un altre. 

I, per tant, fer-ho només amb programacions que han d’escollir d’un programa, que ja 
és complicat… No voldria pas que li toqués fer aquesta feina que em demana vostè 
aquí d’elaborar un programa que acontenti a tothom, perquè és complicadíssim. Hem 
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vist com han resultat els programes de la Diputació, del Consell Comarcal, que a 
vegades pequen de certa dificultat, per deixar-ho en paraules senzilles. 

Jo el que els demanaria és que la deixin sobre la taula, asseguem-nos, treballem, 
busquem quina és la manera d’incidir en major mesura envers la cultura als barris. Els 
puc mostrar aquests indicadors, podem fer un seguiment dels indicadors, si m’ho 
permeten, a cada Comissió de Cultura, de manera que puguem saber com respira i 
com traspua cada un dels barris. I a partir d’aquí, poder focalitzar polítiques clares a 
raó de la necessitat de cada un dels barris i l’extensió que buscaven. 

Perquè, evidentment, comparteixo, doncs, això, la necessitat de democratització, però, 
evidentment, jo crec que ha d’haver-hi un punt de connexió en la política que anem a 
desenvolupar. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Roca… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
primer de tot agrair a tots els grups que donaran suport a la moció. I als grups que no 
hi donaran suport, a veure, no cal fer-ho tot, senyora Veray, no cal fer-ho tot, tot, tot de 
seguida i de cop. Amb 2.500 euros, que el regidor Ribas diu que més o menys és el 
que tocaria a cada barri, es poden fer entre dues i tres programacions de molta 
qualitat. 

Si en un barri com, per exemple, Font de la Pólvora, on es fan poques coses, en un 
anys s’hi porten dos o tres espectacles és molt important per a la gent d’aquell barri i 
per a la gent de Girona. 

És veritat que hi ha molts barris que no tenen cap lloc on fer teatre, és veritat, eh?. 
Sant Narcís té un teatre fantàstic. Però és que no tot és teatre, es pot fer circ, es 
poden fer espectacles al carrer, es poden fer moltíssimes coses, perquè per sort la 
cultura és tan i tan variada… O sigui que això que vostè veu com uns inconvenients 
molt grossos, nosaltres ho veiem només com reptes. I estem convençuts que amb 
ganes i amb voluntat, doncs, els podríem resoldre. S’han d’adaptar les activitats 
culturals als barris i a les infraestructures que tenen els barris i a la idiosincràsia dels 
barris; és veritat, evidentment, no es pot fer tot a tot arreu i de la mateixa manera.  

Això que vostè deia que tenia tantes complicacions, això de fer un catàleg i tot això, és 
exactament el que s’està fent al Consell Comarcal, amb un èxit fantàstic. Hi ha un 
catàleg i la gent dels pobles petits tria. I un barri d’una ciutat gran com Girona és allò 
més semblant a un poble petit, eh? Madremanya, per exemple, té una activitat cultural; 
Madremanya seria com Pont Major, per exemple, no? A Madremanya funciona, per 
què no pot funcionar al Pont Major. 

Ens sap molt de greu no haver parlat amb vostè aquest matí, és veritat, però és que jo 
vaig entendre que vostè ens trucaria avui, perquè vostè és el que… Bé, va dir: «En 
parlarem dilluns», i com que nosaltres estàvem tan convençuts que vostè ens ho 
votaria, no hem tingut necessitat d’anar a demanar-li què es pensava. Si nosaltres 
haguéssim tingut algun dubte que vostè ens hagués pogut dir que no a aquesta moció, 
doncs, haguéssim vingut. Però estàvem, la veritat, tan segurs que una cosa pactada 
en els pressupostos, acordada amb nosaltres, doncs, vostès la tirarien endavant, la 
veritat, no se’ns va passar pel cap que vostès poguessin dir que no.  

Evidentment, no la retirarem, eh?, la moció. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. No li dic pas 
que no volem complir l’objectiu del daixò; el que he dit és el model que proposen no el 
compartim. El que sí que hi hem de treballar –ara sí que els telefonaré jo a mesura que 
anem treballant. 

El que passa és que si es fixa en la seva exposició, ha barrejat dos conceptes, és a 
dir, el que és l’Àrea de Cultura i el que és l’Àrea de Dinamització del Territori. Perquè 
parlava de circ al carrer, parlava de determinades qüestions –no ho dic en to en 
absolut complex–, és a dir, el que jo faré és convocar conjuntament Dinamització de 
Territori i Cultura, perquè jo crec que treballant conjuntament podrem arribar a 
aconseguir les fites del que vostè estava proposant. Ho deia en aquest sentit. És a dir, 
jo crec que ha d’incloure les dues àrees del consistori a fi i efecte de poder planificar 
aquesta realitat. 

Moltes gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Si em permet… Si vostè creu que s’ha de 
fer d’aquesta manera, faci-ho, jo crec que és complicat, que es complica tot molt; es 
tracta simplement de portar activitats culturals als barris. 

(Veus de fons.) 

D’acord, d’acord… 

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

Doncs, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. secretari: Es rebutja, per tant, l’aprovació de la moció presentada pel Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana - MES per posar en marxa un programa de cultura 
als barris, amb els vots en contra dels grups municipals de Convergència i Unió, 
integrat per deu membres, i del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, els vots a favor dels grups municipals d’Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya. 

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

 

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 
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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. 

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. 

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

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara ja passaríem, doncs, a la part 
de control. En principi hi ha una sèrie de resolucions i d’acords adoptats, tant per 
Alcaldia com per la Junta de Govern Local. Si hi ha alguna paraula… (Se sent el 
timbre de fons.) Ja paro això. 

Perfecte. Sí…? 

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): Perdoni, estava parlant amb la 
Concepció. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sí, no es preocupi. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, en aquesta part de control, per la 
meva banda, doncs, el que volia era fer tres preguntes després de repassar el que és 
l’àmbit de decrets i assabentats i Junta de Govern. 

En primer lloc, i em sap molt de greu haver-ho de tornar a dir, perquè va lligat amb el 
fet que hem pogut veure un decret en què assumíem els més de 1.500 euros que 
costava el lloguer de l’auditori per al dia dels Mossos d’Esquadra i que posteriorment 
hem vist que també, doncs, cedim quatre dies de forma gratuïta, Fira de Girona, a 
l’empresa RAC1. Doncs, haig de lamentar que quatre mesos després encara ningú 
m’hagi explicat, tot i que ho hagi demanat en quatre plens consecutius –quatre plens, 
és el quart, senyora Plana o senyora Madrenas o qui hagi de respondre–, el quart Ple 
en què demano quins criteris seguim per cedir l’auditori, per exemple, quan és 
gratuïtament, quan no, quan assumim els costos, quan no. Aquesta informació que em 
sembla bàsica de gestió de qualsevol govern municipal de les seves instal·lacions, no 
puc entendre com encara no se m’ha fet arribar, al nostre grup. 
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I, a més, ara ens trobem que cada mes llavors resulta que ara paguem els Mossos 
d’Esquadra i la policia també els vam pagar perquè fan servei al país, i a la resta de 
funcionaris d’aquest món i del nostre país i del nostre Ajuntament mai els fem aquest 
tipus d’obsequis. Jo ja sé que els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Girona fan 
un servei al país i a la ciutat, però la resta de funcionaris també el fan i no reben 
aquests privilegis. Llavors, vaig pensar: «Potser em donarà alguna raó per la qual uns 
sí i els altres no.» 

En tot cas, la primera pregunta és aquesta. Potser ja no m’haig d’esperar i m’hauria de 
respondre en directe ara, senyora Plana, que seria més senzill. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Primer, si us plau, acabi les 
preguntes i després ja respondrem. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, sí, ara acabava la primera. 

La segona, hem vist que per enèsima vegada hem fet un nou contracte amb una 
assessoria externa jurídica; no ens estranya que sigui Roca Junyent, és bastant, 
diguéssim, habitual que es contracti Roca Junyent Advocats. En aquest cas, 
diguéssim, per estudiar tot el que és la concessió al voltant de l’equipament esportiu 
de la zona del Migdia, que segons hem pogut llegir en el decret de contractació, s’han 
pogut veure diverses irregularitats o, si més no, dubtes en aquesta concessió. El que 
ens agradaria saber en aquest cas no és tant per què s’escull Roca Junyent o un altre 
–que ja sabeu la nostra opinió al voltant d’aquest tema–, sinó que el que ens preocupa 
de fons aquí és que hi ha darrere aquesta preocupació de l’equip de govern amb la 
concessió, doncs, de l’equipament esportiu que fins al 2045 té una empresa per 
efectuar tot el que és els serveis esportius de la zona del Migdia. 

I la tercera pregunta pel que fa al control de govern va relacionada amb el festival de 
mapping. Hem pogut veure que un any més, doncs, ja es parla d’un pressupost de 
260.000 euros –260.000 euros–, ara estàvem parlant d’unes engrunes de 75.000 
euros, eh? –75.000. El festival de mapping ens n’anem a 260.000 de pressupost, 
perquè vegem la diferència, dels quals 130.000 de sortida ja els posa l’Ajuntament de 
Girona –el doble del que plantejava fa un moment Esquerra Republicana i MES per als 
barris–, els posa de sortida, i diu que els altres 130.000 s’espera trobar-los a través de 
patrocinis. 

Si algú més ha fet l’exercici de revisar l’estat de comptes del 2015, haureu pogut veure 
que el festival de mapping és un festival, mai millor dit, de factures que anem 
assumint; de factures de tot tipus i diverses, eh? Jo anava veient i deia: «Ostres, per al 
festival de mapping tot això?» 

La veritat, aquests indicadors de què tant parla el senyor Ribas m’agradaria, si us plau, 
saber si els posaran al festival de mapping, perquè amb la inversió que estem fent ara 
mateix a la ciutat ens agradaria saber realment els resultats que treuen de tot això. 

I una pregunta molt especial o concreta: hem vist que el director del festival que s’ha 
contractat –que llavors hi ha un cap de producció, hi ha altres càrrecs que també 
s’aniran contractant si fem cas, doncs, del 2015– cobrarà o se’l contracta per 17.950 
euros més IVA. Quina casualitat que siguin 17.950 euros. És una casualitat o no, 
senyor Ribas? És una pregunta: és una casualitat o no? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, també amb relació a aquest part 
de control, hem vist que finalitzava el 31 de maig el termini que s’havia donat a les 
obres de reconstrucció o modificació o reparació de la Casa de Cultura, que s’havia 
allargat pel tema que es van trobar restes arqueològiques, i ara el termini finalitzava ja 
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el 31 de maig. I, llavors, preguntar quina és la previsió amb relació al trasllat de la 
Biblioteca Ernest Lluch, que entenc que es manté el fet que s’hagi de traslladar 
aquesta biblioteca a la Casa de Cultura. Llavors, preguntar una mica amb relació a 
aquest tema. 

L’altra és que hem vist que sortia un decret amb relació al Vol Gastronòmic. Feia 
temps que no en parlàvem en aquest Ple. I ens ha sorprès molt veure, doncs, que no 
s’havien admès les al·legacions… Bé, això no ens ha sorprès, veure que no s’havien 
admès les al·legacions que feien, però sí que ens ha sorprès, doncs, que la multa que 
finalment s’imposa als propietaris o a les persones que van decidir tirar endavant el 
projecte del Vol Gastronòmic sigui de 300 euros; després d’estar ocupant més de dos 
mesos la via pública de manera irregular, 300 euros. 

Miri, jo ara no sé dades exactament, però, sincerament, em penso que les multes que 
posen als biciclistes que enganxen passant per sobre de la vorera o a qualsevol 
persona que passegi un gos sense lligar o sense morrió són molt més elevades que 
això, i em sorprèn molt. Em sorprèn molt i sincerament creiem que és una falta de 
respecte fins i tot a la ciutadania de Girona pel fracàs que va representar tot el que va 
ser el Vol Gastronòmic, però, a més a més, perquè després de dos mesos o més de 
dos mesos d’estar de manera irregular ocupant tot l’espai públic i desdibuixant la vista 
que tenim, doncs, des del pont de Pedra, la multa sigui de 300 euros. I ens agradaria 
realment que ens expliquessin a què respon aquesta absurditat de multa. 

També hem pogut veure que hi ha tot un treball de buscar patrocinis pel tema del 
Temps de Flors. I ens ha sorprès, doncs, veure que les dues empreses que finalment 
patrocinen o de les quals s’ha aconseguit patrocini –no sé, ens agradaria que ens 
expliquessin si n’hi ha més, avui, doncs, hem vist aquestes, però potser com que van 
arribant a poc a poc, doncs, n’hi ha d’altres–, doncs, són casualment Adif i CaixaBank. 
Ens agradaria saber exactament quina és l’estratègia per buscar patrocinis i a canvi de 
què aquestes empreses fan aquests patrocinis. 

Finalment, també volíem, doncs, en aquest cas, felicitar amb relació…, hem vist que 
s’establia ja un conveni per dinamitzar l’espai de la frontissa, amb relació al problema 
que hi havia hagut amb joves en aquest espai. I, per tant, doncs, felicitar que finalment 
s’hagi arribat a aquest acord i s’hagi tirat endavant una acció de dinamització d’aquest 
espai, que era molt necessària. Nosaltres l’havíem reclamat.  

I també que esperem que això vagi amb coordinació amb el que esperem que sigui ja 
immediat centre que s’hagi d’obrir a Can Gibert del Pla. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Terés… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies. Amb relació també a la part de 
control, hem vist que s’ha aprovat una despesa de 10.989,82 euros corresponent a la 
barrera de la Devesa, voldríem preguntar què és el que havia passat amb aquesta 
barrera fins ara i per què ha estat necessari substituir-la, i a més, per què ha estat 
funcionant malament durant tant de temps. 

Però és que, a més a més, ahir al matí encara hi havia un cotxe circulant per la 
Devesa; no sé si és que es va obrir per algun motiu en concret, però sobta que dius: 
«Home, ara que tenim la barrera nova, doncs, ja hi havia un cotxe.» Tenim la foto que 
ens ha passat un veí, tenim un vehicle circulant per la Devesa, amb la barrera aquesta 
aixecada. Diumenge al matí. 

I, després, un parell de decrets en què s’aproven unes despeses de 3.050 i 1.331 
euros corresponents a la generació d’imatges virtuals i video renders. I en aquest punt 
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estaven relacionats també amb el projecte de la Devesa, del pla especial, voldríem fer 
una reflexió que és amb relació a l’abús que es fa d’aquest tipus d’imatges. És a dir, 
ens sembla que es tira massa de render, massa d’imatges virtuals per presentar 
projectes, molts d’ells que no s’acaben fent o que s’acabaran fent potser quan els que 
estem aquí presents ja no ho veurem, perquè són molt a llarg termini; projectes que 
són tan a llarg termini que potser el dia que s’hagin d’executar s’hauran de reformular 
de nou: «Quatre rius i una sèquia» és un projecte molt ben plantejat que es va 
presentar amb renders; la reposició de la llosa, esperem poder-ho veure, però també 
es van presentar renders, que fins i tot es van clavar en el mateix parc Central perquè 
els veïns poguessin veure com quedaria allò al cap d’uns anys. De fet, ara ja no hi són 
i han de veure aquelles tanques d’obra i tots els mals endreços que hi ha dintre. El 
passeig Canalejas, que ha anat a parar a un calaix… Però, en canvi, per a cada un 
d’aquests projectes encarreguen aquestes imatges virtuals per fer la corresponent 
presentació a la premsa. En aquest cas estem parlant de les imatges que s’han 
generat dels espais que es preveuen, de fet de forma aproximada, en el Pla especial 
de la Devesa, perquè el pla especial tampoc definirà d’una forma concreta, eh?, fins 
que no estigui aprovat. I, per tant, són unes imatges a priori que potser s’hauran de 
tornar a generar per poder-les discutir. 

En qualsevol cas, estem parlant d’una suma de 4.000 euros per a una partida que 
correspon, per exemple, al cost que té una biblioteca de barri d’aquestes que ara 
sembla que en tindrem menys.   

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. A veure, respecte al 
tema dels usos de l’auditori, la tinenta d’alcalde Glòria Plana… 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Senyor Salellas, sí que és veritat que cedim l’auditori, 
tenim uns usos gratuïts per ser l’Ajuntament de Girona. L’any passat vàrem cedir 
quaranta-dos usos. Per conveni o per contraprestació al lloguer, a l’aportació que 
l’Ajuntament fa a l’auditori tenim quaranta-cinc usos gratuïts. Llavors, en funció de si 
l’entitat que demana o que sol·licita l’ús és o té una finalitat social o pensem que a 
nivell de promoció econòmica és bo per a la ciutat o són usos d’escoles per fer 
concerts o per fer altres tipus d’activitat cultural, en funció d’aquest tipus d’activitat se 
cedeix o no se cedeix llavors l’auditori. 

Per tant, l’any passat es van cedir quaranta-dues activitats, ja sigui de música, ja sigui 
a nivell congressual, en funció d’aquests criteris. 

També és veritat que a partir d’ara s’han de revisar aquests criteris, juntament amb els 
de Fira de Girona, i properament han de passar per cada un dels patronats per aprovar 
de quina manera se cediran els usos. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
contracte amb l’assessoria jurídica, de fet, el que sí que ha passat és que s’ha deixat 
sense efecte, i, per tant, doncs, ja… –sí, s’ha deixat sense efecte–, i serà assumit per 
serveis propis. I, per tant, que ja no caldrà, doncs, donar més explicació sobre això. 

Respecte al festival de mapping… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Perdoni, senyora alcaldessa, la 
pregunta en aquest punt era sobre això i per què, diguéssim, iniciàvem aquests 
processos jurídics, què patíem de la concessió. Perquè en el decret sortia que 
l’Ajuntament havia vist irregularitats i coses en la concessió i que per això 
encarregàvem un informe jurídic. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, no sé si ho recorden vostès, 
però aquí precisament va ser una impugnació que va fer precisament Convergència 
quan no estava en el govern. Ja hi ha un procediment obert, el judici és ara aviat, i per 
tant, doncs, ja està sub iudice i per repetir-li exactament les al·legacions dels uns i dels 
altres tampoc no… Si de cas una estona, no ho sé, es pot quedar per veure aquest 
expedient, eh? 

Respecte al festival de mapping, escolti, la cultura no és gratis, els creadors cobren. 
No, no, és que, clar, quan parla dels diners no és per a no sé què; és que és per fer 
precisament activitats culturals que nosaltres creiem –aquesta o altres– interessants. 
Es tracta d’obrir la cultura a tot tipus de públic. 

Precisament, el festival de mapping, que és creatiu de les arts audiovisuals, 
precisament és obert absolutament a tothom, a tot el públic, hi van tot tipus de 
segments, de totes les edats, de tot tipus. Precisament, és dels festivals més oberts 
que hi ha. I la veritat és que és el que li dic: sí, és clar que és un festival de factures, 
perquè és cobra, eh?, també en la cultura, també es cobra. 

Després, quant a les obres de la Casa de Cultura i quan es farà el trasllat, és cert que 
hi ha ara unes novetats, això és cert, però ara no sé si… –ho sap de memòria?–, li 
comunicarem exactament quan estaran acabades i, per tant, quan es podrà fer 
exactament aquest trasllat. Que té raó, estem anant una mica lents i tenen raó, i hem 
de veure si ho podem espavilar una miqueta. 

El tema del Vol Gastronòmic no sé tanta sorpresa, tanta sorpresa, perquè des del 
primer moment que se’ls va informar ja se’ls va dir que s’havia anat al màxim que es 
podia de sanció. Per tant, el que no faran els funcionaris d’aquí és prevaricar i posar 
sancions superiors a les legalment permeses, i, per tant, ja poden anar somrient el que 
vulguin, però, evidentment, els tècnics no ho faran. Ara, també no obviï de dir, perquè 
no les recordo, les quantitats que se’ls ha obligat a pagar en qualitat d’ocupació de la 
via pública, etcètera. Llavors, no, no, perdoni, és tot –és tot–, era una quantitat 
important que ara no recordo. I, guaiti, si vostès volen fer la demagògia que vulguin 
que l’Ajuntament hem volgut expressament reduir les quantitats de la sanció… (veus 
de fons) No, no, és que les quantitats de la sanció són les que són. Me digui vostè la 
norma fins a quin import es pot sancionar i després sí, em retregui es podia sancionar 
fins a 10.000 euros i vostès li han posat 300. Però si es pot fins a 300 i se’ls posa 300, 
doncs, guaiti, disculpi, s’ha fet el que ha pogut. D’acord? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Ja que em pregunta, li contestaré 
que segurament, doncs, això constata que en el seu moment es van fer malament les 
coses. Per això ara només es poden posar 300 euros. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Les sancions no les decidim 
nosaltres, els imports de les sancions, s’hauria de modificar la norma. Per tant, no es 
va fer res malament. Si cada vegada que es fa una autorització s’ha de dir: «Miri, 
disculpi, l’autoritzo a utilitzar la via pública. Però, escolti, si mai fa res, a vostè les 
sancions que estan a l’ordenament jurídic no els les penso aplicar, el que faré és 
aplicar-n’hi una que no sé d’on trauré.» D’acord. Doncs, no és així. És que això sí que 
és sí que és demagògia fàcil, senyora Pèlach, és demagògia fàcil. 

Respecte als patrocinis de Temps de Flors… 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Sí, a veure, no he acabat d’entendre bé la pregunta: si 
m’estava demanant de quina manera buscàvem els patrocinis, m’estava demanant 
quins patrocinis havíem tingut… No he acabat d’entendre la pregunta. 



 

  88

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): És això exactament que diu: quina 
estratègia s’ha seguit i, doncs, per què al final han sigut aquests els patrocinadors. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Evidentment, o sigui, la nostra intenció hagués sigut 
treure els màxims de patrocinadors possibles, per tant, l’estratègia és intentar trobar 
patrocinadors per a Temps de Flors. Però de la manera com es funciona, de la manera 
que es fa és que molts dels mateixos artistes van a demanar el patrocini.  

El màxim patrocinador de Temps de Flors d’aquest any ha sigut BBVA, amb 25.000 
euros. Llavors, a partir d’aquí, hi ha hagut altres petits patrocinadors que han 
col·laborat en espècies, no? En espècies, vull dir aportant material per poder fer 
alguns dels projectes. Ha col·laborat també patrocinant un projecte en concret Mútua 
General Catalana. Que els dos que m’ha dit vostè, precisament, Adif va cedir un espai 
per poder fer promoció de Temps de Flors en el seu espai, no ha col·laborat 
econòmicament. Fundació “La Caixa”, amb 6.000 euros, CaixaBank, amb 1.000. I així 
successivament. Ara, són molts els patrocinadors. 

Llavors, a mesura que entre els mateixos artistes, fins i tot les mateixes associacions 
que organitzen Temps de Flors i nosaltres ens posem d’acord per anar a buscar 
patrocini. Que aquest any nosaltres ens ho hem posat des de Promoció Econòmica 
tard i potser no hem pogut treure tant com haguéssim volgut, però l’estratègia és 
aquesta, no és més que aquesta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al tema 
de la dinamització de la frontissa, agrair-li les felicitacions i… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Tant els veïns com les entitats, com nosaltres 
mateixos, tenim altres expectatives amb aquesta dinamització i pensem que en el 
procés de selecció es van tenir en compte diferents elements que n’asseguren l’èxit. I 
d’aquí a uns mesos, quan passi l’estiu, en podrem fer una valoració per veure com 
anem continuant aquest projecte. 

I té raó, en breu podrem ja donar la data segura de l’obertura del nou espai Güell, tant 
del CDA com de l’Espai Jove. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a la 
barrera de la Devesa, el senyor Sastre, si us plau. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de 
tot, una puntualització: la barrera encara no està instal·lada, és a dir, si hi va veure 
passar un cotxe és precisament per solucionar això, la barrera encara no està 
instal·lada. 

Aquesta barrera va començar el canvi dilluns de la setmana passada i s’haurà 
d’instal·lar al llarg d’aquesta setmana. Evidentment, els tècnics tenen…, l’empresa que 
ho posa té els seus terminis per arranjar-ho, que ben bé desconec quins seran. Però 
tenien el compromís d’instal·lar-ho al llarg d’aquesta setmana. 

Però és que, a més a més, abans de fer l’operativa, els comandaments d’aquesta 
barrera, que tindran un comandament a distància i també serà programable, s’han de 
repartir en els diversos serveis i persones que hi podran accedir. Per exemple, la gent 
de la zona esportiva tindrà un comandament, persones amb mobilitat reduïda sí que 
podran accedir allà dintre i se’ls podrà obrir; els serveis de manteniment de la Devesa 
hauran de tenir un comandament i hi podran accedir; el mateix assentador del mercat 
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en els dies que hi hagi mercat tindrà un comandament, que, evidentment, haurà de 
poder obrir. 

Si vostè em pregunta què diferencia aquesta barrera de l’anterior, li diré que la que hi 
havia fins ara era una barrera bàsicament de caràcter dissuasori, que què passava? 
Aquella barrera quan s’hi acostava un cotxe s’obria. És a dir, tenia aquest caràcter. En 
canvi, aquesta barrera ja té un caràcter del que és una barrera en el sentit estricte, que 
ara hi ha un control d’obertura que nosaltres ara estem repartint això. 

Respecte al tema dels renders, sí, són una eina necessària que demanen els mateixos 
veïns –això ho hem de tenir clar, que ells mateixos ho demanen– per veure com serà 
aproximadament aquella zona que ells treballen. És així. Els plànols, ja siguin en 
planta o siguin com siguin, tenen les seves limitacions. I fent valer aquella expressió de 
«més val una imatge que mil paraules», els renders són una eina que considerem útil, i 
per tant, com que són d’ús comú no només en aquest Ajuntament, els continuarem 
utilitzant. 

Gràcies.    

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

 

18. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, ara passaríem a l’últim 
punt, que seria precs i preguntes. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray… Farem com 
sempre que cada regidor, doncs, prendrà nota del que sigui de la seva competència i 
després anirà contestant regidor per regidor. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, disculpi que l’hagi 
interromput. 

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. Concepció Veray Cama (PPC): No, no pateixi. Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
recollint el sentir de molts gironins i de moltes gironines que al llarg de les últimes 
setmanes s’han dirigit a nosaltres i després dels fets ocorreguts dissabte a la tarda a 
Barcelona en què dues persones van ser agredides per defensar, doncs, la selecció 
espanyola de futbol en una carpa informativa –que vull aprofitar per condemnar 
rotundament aquestes accions, que trobo inacceptables i indignants, i que també 
demano que vostè en nom de tot la ciutat de Girona condemni també aquests atacs, 
perquè amb els violents no s’ha de cedir ni un mil·límetre–, doncs, com li deia, fent 
nostre el sentir de molts gironins i moltes gironines i després d’aquests fets ocorreguts 
quant algunes de les entitats i persones a nivell personal que tenien pensat fer arribar 
la petició que jo ara faré a aquest Ajuntament i davant d’aquestes agressions, doncs, 
s’han vist frenats per la por que pugui passar o puguin ocórrer incidents d’aquesta 
índole en aquesta ciutat, nosaltres li volem fer una petició molt concreta, i és que vostè 
habiliti a la ciutat de Girona algun espai públic –no li diré jo quin ha de ser, sinó que ho 
deixo al seu criteri perquè ho valori en termes de seguretat, de mobilitat, de capacitat–, 
però que habiliti algun espai públic de la ciutat amb pantalles gegants per poder seguir 
els partits de la selecció espanyola a l’Eurocopa, que, com molt bé sap, comença en 
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els propers dia i dura durant el mes de juny i de juliol, que la nostra selecció que és un 
símbol d’unitat que ens representa a tots, doncs, pugui jugar a partir, com deia, dels 
vuitens de final. 

Ja li avanço que els antecedents que té aquest Ajuntament i aquest equip de govern 
és que en altres moments per esdeveniments polítics no precisament que ens 
representaven a tots, sinó només a una part, ha col·locat pantalles gegants a la ciutat 
de Girona. Per tant, lamentaríem molt i ens sorprendria molt que l’equip de govern no 
acceptés la petició que avui li fem en nom, com deia, de molts gironins i moltes 
gironines que volen gaudir de la festa del futbol, que volen gaudir dels partits de la 
selecció espanyola a l’Eurocopa i, a més, fer-ho de manera festiva, de manera unitària 
i de manera convivencial, però fer-ho tots junts en un espai públic de la ciutat. 

Per tant, espero que accepti el nostre prec, la nostra petició i s’habiliti aquest espai 
públic a la ciutat de Girona per poder seguir els partits de la selecció espanyola de 
futbol de l’Eurocopa a partir dels vuitens de final. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup… 
evidentemente, se adhiere a la rotunda condena contra la violencia estos días pasados 
en Barcelona. 

Y apoyamos también…, reclamamos también las pantallas para poder ver los partidos 
de nuestra selección española aquí en Girona. 

Dicho lo cual, paso a un par de preguntas muy breves: en el barrio de Can Gibert está 
la calle Bastiments que tiene cruce con el Riu Güell. Aquí hay un cruce muy peligroso 
por su poca visibilidad, ya que en la parte izquierda, que es de donde viene el tráfico, 
hay unos contenedores que no permiten ver si vienen vehículos. Esto comporta, pues, 
un gran peligro. Me gustaría saber si se han planteado instalar un semáforo o un 
espejo. O simplemente hay otra solución de adelantar el semáforo un poco más hacia 
los Maristas, digamos. 

La segunda pregunta es que hemos recibido quejas de la zona de juegos infantiles de 
la plaza Torre Taialà. En estos días de lluvia, pues, se crean muchos charcos debajo 
de los columpios y los niños, evidentemente, no se pueden acercar para jugar. Me 
gustaría saber si se han planteado una solución como, por ejemplo, poner más gravilla 
o algún tipo de material. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A 
la setmana de Temps de Flors hi ha hagut problemes d’aglomeracions de gent a la 
ciutat de Girona, s’està pensant fer un pla de protecció que reguli la seguretat de les 
persones que visiten i viuen a la ciutat? 

Després, hem rebut una queixa sobre la publicitat dels autobusos del TMG sexista, 
pensen fer un codi ètic que reguli la publicitat dels autobusos del TMG i la resta de 
locals i espais de l’Ajuntament de Girona? 
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I, després, també una queixa dels veïns de Pont Major: per quina raó no es tallen les 
herbes ni es mantenen netes les ribes del Ter? Diuen que també són veïns de la 
ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo me 
dirigeixo directament a vostè amb relació a la prèvia que ha fet al començament 
parlant de la biblioteca, però ens agradaria saber, perquè això no ha quedat clar, si 
l’aportació econòmica que rep serà ara també la mateixa quantitat, perquè d’això no se 
n’ha dit res. Bé, el que ha dit és que no canviaria res, però és que, és clar, volem saber 
això, no? 

Després, al senyor Joan Alcalà, a veure si me pot donar resposta de dos bonys que 
poden ser molt perillosos, que estan un a Jaume I amb Maluquer Salvador i l’altre a la 
Rutlla… –perdó–, Jaume I i Joan Maragall i Maluquer Salvador amb Rutlla. Són molt 
profunds i me temo que si això no se soluciona aviat tindrem algun accident. 

Després, un tema de Temps de Flors que ens ha arribat, que quan ha sigut l’hora 
d’escollir les hostesses, una persona que tenia problemes de sordesa se l’ha 
discriminat i no s’ha pogut presentar a la selecció. Demanem que no hi hagi aquest 
tipus de discriminació en si. 

I, després, un altre prec, i és que demanem que l’oposició puguem tenir un espai a la 
web de l’Ajuntament per penjar totes aquelles informacions relacionades amb la ciutat, 
però que siguin des de la nostra opinió, i que no sigui només una web on l’equip de 
govern pengi el que cregui convenient. 

Gràcies. 

(L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Lluc Salellas.) 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, la primera és una proposta que 
fem relacionada amb Temps de Flors també i és, doncs, que diverses associacions de 
mares i pares de la ciutat s’han posat en contacte amb nosaltres per fer-nos arribar 
una proposta, que és que aquell material que s’utilitza sovint per decorar molts dels 
patis i els espais de Temps de Flors i dels carrers de la ciutat es pugui utilitzar, 
després reutilitzar, reciclar per les escoles i pels projectes educatius que es fan. És 
una proposta que ells fan. Entenc que dius que ho fem. Com a mínim dues escoles, 
que són amb les que hem parlat nosaltres, no ens han dit que els hagués arribat. I per 
això avui els fem el prec, si és així, si es fa en algun cas, doncs, agrairíem que es fes 
en tots. 

El segon punt, la pregunta és un tema que sabem que hi estan treballant, però 
nosaltres tenim el compromís amb els veïns de Fontajau, doncs, de portar avui al Ple 
aquest tema, que és al voltant del forn de pa Sant Antoni, que ens continuen 
arribant…, encara ahir a la nit sé que hi van haver trucades a la Policia Municipal, 
doncs, pels continus cops que hi ha per part, segons diuen els veïns, del forn de pa 
Sant Antoni, a la rambla Xavier Cugat. I que, per tant, encara no hem acabat de 
solucionar el problema perquè els veïns continuen queixant-se. 

El tercer punt és la pregunta…, o seria un prec, i és que amb la Pujada de Sant Feliu 
no ens passi el mateix que amb el Modern. M’explicaré: en un altre Ple vaig preguntar 
a la senyora alcaldessa què havia passat amb un bloc que havien fet un decret 
conforme s’havia de comprar ja, perquè en els pressupostos així sortia com a inversió, 
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a la Pujada de Sant Feliu, per poder unir el que és, doncs, el Museu d’Història de la 
Ciutat amb la Casa Pastors. Se’ns va dir aquell dia que s’estava intentant negociar 
amb el propietari per fer alguna cosa en aquell edifici, que d’alguna manera se’ns ha 
avançat a la compra, aquest propietari. Clar, el propietari és el mateix que també es va 
avançar fa uns anys enrere, com va denunciar Convergència i Unió en el seu moment, 
en la compra del Modern. És una situació greu que ens passés amb el Modern i que 
ens passi ara amb això. Bé, des del meu punt de vista ens hauria de preocupar si més 
no que quan volem adquirir edificis hi hagi una família que es mogui abans i els tingui. 

En tot cas, en aquells moments Convergència i Unió va denunciar que tota l’operació 
del Modern havia costat –segons he pogut trobar en l’hemeroteca del Diari de Girona– 
300.000 euros més del que ens hauria costat si no hi hagués hagut aquesta operació 
entremig, el Modern. És a dir, va costar 800.000 euros a l’Ajuntament, el Modern, i 
Convergència i Unió deia –el seu grup– que si no hagués passat això ens hagués sortit 
per 500.000 euros. No està malament la diferència que vostès deien. Nosaltres no ho 
dèiem perquè no existíem en aquell moment encara, eh? 

I, per tant, nosaltres al que li faríem un prec ara és claríssim: és que no ens podem 
tornar a permetre una situació com la que vostès denunciaven en aquell moment. Per 
això dic, i això és un prec, que agrairíem que aquest edifici de la Pujada de Sant Feliu 
–que el seu equip de govern sempre ha defensat que s’ha d’adquirir o s’ha de tenir per 
poder unir el que és la Casa Pastors amb el Museu d’Història– no torni a ser un 
episodi que porti, diguéssim, que l’Ajuntament amb tot això perdi diners. És un prec de 
cara a tot el que ha de venir a partir d’ara.   

La pregunta quarta és al voltant del «M’escoltes», que és, com suposo que saben, un 
projecte que treballen els quatre agrupaments escoltes de la ciutat de forma anual al 
voltant d’un tema i que, doncs, van intentar fer i van demanar el permís per fer-lo 
durant Temps de Flors i malgrat que és un projecte que porta 400 infants al carrer, que 
és el projecte final de curs de treball dels agrupaments de la ciutat, se’ls va denegar el 
permís per poder fer l’activitat perquè coincidia amb Temps de Flors. 

Bé, ens agradaria saber si realment aquest era el motiu. Nosaltres ja els avancem i ho 
vam dir, que ens va semblar, doncs, molt preocupant que l’equip de govern posés com 
a excusa el Temps de Flors per no permetre que l’activitat es fes, una activitat tan ben 
pensada des dels agrupaments escoltes de la ciutat. I, per tant, ens agradaria un prec: 
que no es torni a repetir una situació com aquesta. 

I el cinquè prec vindria a ser, doncs, que vam poder saber a través d’un mitjà de 
comunicació la setmana passada que tant l’Ajuntament com Fira de Girona havia 
contractat per fer els serveis de comunicació la parella, diguéssim, d’una persona que 
també està relacionada amb el community manager, diguéssim, de l’Ajuntament. A 
nosaltres això que vam poder llegir al mitjà, doncs, l’Ariet és un tema que no ens va 
agradar com a pràctica, perquè aquestes coses que no semblen a primer cop d’ull del 
tot ètiques. I, per tant, doncs, agrairíem que reviséssim els protocols de contractació 
perquè situacions d’aquest tipus no es produeixin de cara al futur. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, demanar –i això 
no apareix en el full que els hem fet arribar, però, bé, és una cosa que m’ha també 
vingut al cap a l’arribada del Ple– si tenien dades des que hem avançat el Ple de les 
vuit del vespre fins a les sis si el nombre d’assistents o sobretot el tema de l’audiència 
a nivell de streaming si havia variat, si havia augmentat o havia disminuït. Si tenien 
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dades i si les tenien, doncs... I si no les tenen, suposo que és fàcil d’aconseguir-les i, 
per tant, si ens les podrien fer saber també. 

En segon lloc, demanar que quan van fer l’audiència pública de la Devesa, bé, jo crec 
que va ser una activitat molt interessant i que tenia, doncs, molt d’interès per si 
mateixa. El que passa que van fer-la coincidir el mateix dia de la presentació del pla a 
nivell de premsa. Llavors, què passa? Que l’endemà les notícies reflectien molt la 
comunicació, la presentació del pla, però, en canvi, doncs, pràcticament no apareixia 
el que s’havia parlat o el que s’havia discutit a l’audiència pública. Creiem que això no 
fa cap favor, diguéssim, a aquest tipus d’activitats, no?, i aquesta participació que es 
demana als veïns i veïnes a les audiències. I, per tant, demanaríem que s’intentés 
evitar i que s’intentés donar pes a activitats, doncs, com una audiència o com altres 
activitats de participació amb els veïns en si mateixos, que ens sembla que la notícia 
per si mateixa valia la pena també. 

Llavors, amb relació precisament també a aquesta audiència pública, van sortir, doncs, 
una sèrie de propostes i demandes que ja van fer fa temps els veïns i veïnes. I, bé, 
veiem que en el cas de la barrera sembla que ja s’ha posat, doncs, mans a l’obra, però 
també saber si totes les altres actuacions que fa temps que demanen els veïns si 
també es pensa començar a iniciar ja aquesta feina o quins són una mica els terminis 
o la temporalitat que es preveu més enllà del desenvolupament propi del pla estratègic 
d’aquestes actuacions més immediates.  

Llavors, l’altra pregunta també era amb relació a l’atropellament d’un ciclista que hi va 
haver per part d’un taxista, d’un taxi. Preguntar una mica…, sabem que a més a més 
està sobre la taula, que s’està treballant el tema de l’ordenança del taxi, i llavors 
preguntar o demanar que es tingui en compte, doncs, la petició d’algun sector del taxi 
també de més suport per part de l’ajuntament amb relació a aquesta obtenció de 
llicències i en la revisió de les mateixes llicències per part d’alguns taxistes que sembla 
que en altres ocasions ja han tingut conductes que no respondrien al que creiem que 
des de l’Ajuntament de Girona s’ha d’avalar. I, per tant, demanar que ja que està sobre 
la taula aquesta ordenança, es tingui en compte també aquesta possibilitat i la manera 
de mediatitzar-la o de posar-la a la pràctica, la possibilitat de retirar llicències quan hi 
hagi conductes que no siguin les correctes. 

També volíem preguntar, es va realitzar el cens de persones sense llar, vam veure 
pels diaris i llavors vam demanar també les dades exactes, que ens van fer arribar, 
doncs, que hi havia unes xifres realment altes de persones sense llar. I saber una 
mica, doncs, més enllà de reclamar a la Generalitat –que està molt bé que ho fem i 
que insistim fer més recursos–, també des de l’Ajuntament de Girona quines són les 
properes accions o mesures que es pensen portar a terme en aquest sentit. 

També volíem preguntar amb relació…, fer un prec amb relació al cas d’una finca de 
Portal Nou, número 8. És una finca que fa molt de temps, doncs, que té humitats, que 
ha demanat reiteradament solucions, que se li donen respostes molt vagues. I crec 
que val la pena…, crec que és un cas important, que a més a més hi ha moltes coses 
que no s’acaben d’entendre d’aquest cas: un expedient perdut, una persona que fa 
molt de temps que està batallant, doncs, per això, bé, es tanca un expedient, es torna 
a obrir. Doncs, demanaríem, si us plau, que realment es tingui en compte, s’atengui 
aquesta petició i es tingui especial cura a atendre aquestes demandes dels ciutadans i 
ciutadanes que per motiu d’alguna actuació, alguns permisos que es van donar en el 
seu moment reben conseqüències de les quals no són culpables. I, per tant, creiem 
que és important, doncs, que s’atenguin aquestes peticions de problemes, que, en 
definitiva, són causats pel mateix Ajuntament.  
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L’altra és amb relació a la neteja i el manteniment de la pista del CREC de Sant 
Daniel: ens consta que a través de la regidora Eva Palau, doncs, ja han fet arribar 
aquesta demanda, i ens van manifestar els veïns que ja ho havien parlat en diverses 
ocasions. Però sí que, segons ens consta, s’ha trobat una solució provisional, diria jo, 
a aquesta neteja i manteniment, però creiem que cal una solució definitiva: una neteja 
puntual no resol el problema de fons que és que hi hagi un manteniment, que sí que 
requereix una actuació inicial important, però sobretot en el tema de neteja, 
evidentment, ha de ser continu. Llavors, demanar –no sé si encara s’hi és a temps, 
perquè jo diria que no es va preveure– que en el plec de clàusules de neteja d’edificis 
municipals es tingui en compte…, demanar que es pugui incloure en aquest plec de 
clàusules també, evidentment, la neteja d’aquest espai. Perquè és un espai que si bé 
és cedit pel Bisbat, doncs, crec que tenim encara uns anys d’ús per part de 
l’Ajuntament; per tant, és lògic que en fem el manteniment. 

I, finalment, ens ha arribat que la realització de la cursa de RAC1 podríem dir que 
passa per sobre d’un espai previst del festival Ludivers. Llavors, qüestionar una mica 
què ha passat que hi hagi, doncs, hagut aquesta manca de coordinació de les 
diferents àrees perquè això hagi succeït. I preguntar una mica com es pensa resoldre, 
perquè, segons ens ha arribat, la gent del festival Ludivers es veuran afectats per 
aquest tema i ens sembla molt greu que un festival que la iniciativa és des de la ciutat 
es vegi afectat per una cursa que…, bé, ha sigut un element que ha vingut una mica 
així de a més a més, i tampoc és una iniciativa pròpia de la ciutat. 

Res més. Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Terés… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el primer és un 
prec, el que passa que malauradament ara no hi ha les portaveus dels dos partits 
unionistes que ens acompanyen en el Ple. El prec va en el sentit de dir que potser no 
caldria avançar la data del Ple si hem d’acabar fent campanya igualment, és a dir, 
s’avança la data del Ple perquè no coincideixi en campanya electoral, però s’acaba 
aprofitant el Ple per fer campanya amb dos temes agafats pels pèls: un era el tema de 
la xarxa dels calls jueus i després a l’espai de precs i preguntes, per portar aquí al Ple, 
doncs, temes que són pròpiament de campanya electoral. I, per tant, ja que hem de fer 
aquest tipus d’intervencions igualment, jo diria no cal avançar els plens quan 
coincideixin en campanya, deixem que els serveis tècnics treballin amb les previsions 
que tenen de temporalitat i així tots hi guanyem, perquè tampoc no ens estalviem re, 
no? Per tant, seria un prec en aquest sentit. 

Una pregunta que té relació amb el tema del parc científic i tecnològic: ens preocupen 
les informacions que surten a la premsa, ens preocupa, doncs, el paper que juga el 
ministeri en tot plegat, intentant involucrar la Generalitat. Però ens preocupa també 
una petita informació que sortia en una nota en el Diari de Girona en què es deia que 
l’escull ha estat que els serveis tècnics de l’Ajuntament de Girona i la Diputació han 
mostrat reticències a l’hora de signar l’acord, de manera que encara no s’ha 
materialitzat, no? Això és el que deia, entenem que en la forma en què es repartia 
l’assumpció de l’aportació econòmica. A mi m’ha sorprès, perquè entenia que la part 
gironina, per dir-ho així, doncs, ja estava acordada. Però aquí sortia que hi havia 
diferències entre l’Ajuntament i la Diputació, entenc, per veure quina part del deute 
assumia cadascú o per la utilització de l’edifici que s’hauria de compartir a posteriori. 
No ho sé, la veritat no ho sé, perquè aquí no ho explica. I, per tant, la pregunta va en 
aquest sentit, en el sentit de les dues coses: del problema general, que és el que ens 
importa, però també d’aquesta incidència que sortia a nivell gironí, no? 
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Després, m’ha anat bé…, no sé qui de l’equip de govern ha fet referència a l’última 
reunió de l’Agència de Promoció Econòmica, ha fet referència que l’última reunió va 
ser el desembre de 2015. Aquesta agència es va estar anunciant durant tot el mandat 
passat com la panacea per resoldre tots els problemes de planificació estratègica de la 
ciutat en matèria econòmica, d’ocupació, laboral, de planificació de polígons, etcètera. 
I, ostres, només s’ha reunit una vegada, jo no sé si hi ha alguna fórmula d’intentar, 
doncs, facilitar, agilitzar, no?, perquè havia de fer feines en temes de planificació 
turística, de promoció econòmica, dels plans estratègics, etcètera. I només s’ha reunit 
una vegada. I, a més a més, és cert que hi ha la feina de les comissions, però, bé, és 
un debat en què els representants públics no acabem d’intervenir. Per tant, ens 
sembla que s’hauria de..., no ho sé, de repensar o organitzar d’una altra manera, no? 

Després, amb relació al tema de la Montfollet, ens ha sobtat el que se’ns ha dit per 
part de les entitats que volien presentar al Ple una moció en defensa d’aquesta 
biblioteca de l’escola Montfalgars, que dóna servei al barri de Santa Eugènia, que se’ls 
ha negat perquè el ROM diu que s’ha de fer amb un mes d’antelació. Nosaltres ens 
hem mirat el ROM i ens ha semblat poc clar, com a mínim, aquest text del redactat –en 
tot cas, aprofitaríem perquè quan s’hagi de reformar el ROM quedi clar i, en tot cas, 
que s’escurci aquest termini, perquè ens semblava que en altres ocasions s’havien 
presentat mocions per part d’entitats ciutadanes sense haver-ho hagut de fer per part 
seva amb aquest mes d’antelació que ara reclamen a aquestes entitats. I, per tant, 
voldríem un aclariment amb relació a aquest tema de procediment, eh?, no al tema de 
fons que ja se’n parlarà, sinó d’aquest tema del mes d’antelació, que ens sembla 
excessiu. Perquè no entenem per què cal exigir aquest mes d’antelació.    

Amb relació a les obres de la sèquia, ja sabem que es tractava d’un regal enverinat, i 
així ha estat constatat des que es va transferir la titularitat pública d’aquesta 
infraestructura molt antiga i que segurament, doncs, arrossegava problemes de 
manteniment que no s’havien efectuat per la part privada que en tenia la gestió durant 
tots aquests anys. Però bé és cert que ens agradaria saber, doncs, l’estat actual. 
Entenc que s’han anat tapant forats literalment, per dir-ho així. I voldríem saber si 
requerirà més inversions, perquè té un efecte secundari que és que cada vegada que 
es talla l’aigua de la sèquia Monar, evidentment, el cabal de l’Onyar en el seu tram 
baix disminueix molt, es produeixen tots uns processos ecològics que jo ara em veig 
incapaç d’explicar, però que tenen a veure amb la manca d’oxigenació, el poc cabal, 
apareixen més plantes, més peixos morts, evidentment, doncs, que els falta el cabal 
d’aigua necessari per viure. I, per tant, una cosa va lligada amb l’altra i ens agradaria 
saber una mica aquesta previsió. 

Després, amb relació a l’accés que dóna…, al vial que donava accés al centre 
Mutuam, del costat del Trueta, vam poder veure una nota de premsa de l’Ajuntament 
de Girona en què d’alguna manera traspassava el mort a l’ajuntament veí de Sarrià 
dient que des de la rotonda no s’hi podia donar accés perquè no s’havien presentat les 
al·legacions en el seu temps i deguda forma per poder fer aquest vial d’accés. I que, 
en tot cas, l’altra possibilitat, doncs, ja corresponia en el municipi de Sarrià. Però cal dir 
que aquell tram de via és a la Nacional II, que és de titularitat estatal. I, per tant, en 
qualsevol cas, crec que abans de tirar pilotes fora el que convindria, doncs, és assumir 
les responsabilitats, aquell és un equipament que està a la ciutat de Girona, i que, per 
tant, cal buscar solucions per donar l’accés útil i adequat a aquest equipament, no? 

Encara un altre tema amb relació a la iniciativa ciutadana de serveis funeraris, 
voldríem preguntar com s’ha definit la comissió, perquè hem estat mirant la normativa 
que regula els processos d’iniciativa ciutadana i no queda clar, doncs, de quina forma 
s’ha de constituir aquesta comissió en què no estem representats els membres dels 
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diferents partits de l’oposició. Ens sembla que és una mica absurd que en aquesta 
comissió que ha d’elaborar el text de la nova ordenança hi hagi, doncs, representants 
d’entitats que potser el tema els cau una mica lluny i, en canvi, representants electes, 
que teòricament hem estat treballant aquests temes i així, no hi podem tenir presència 
fins a l’últim moment, que tindrem un termini d’al·legacions i així. Ens sembla estrany i 
creiem que el normal seria que hi poguéssim ser per fer aquestes aportacions en el 
moment que cal debatre aquests temes, no? 

També voldríem preguntar quan està previst que es torni a reunir la Taula de 
Municipalització de l’Aigua –ja no sé a quin regidor pertoca preguntar-ho, suposo que 
al senyor Berloso. És una taula que només s’ha reunit una vegada. Caldria, doncs, 
posar fil a l’agulla perquè el termini es va esgotant i si realment volem avançar cap a 
aquest objectiu, els mesos passen. I després es dirà que no hi ha hagut temps i que 
cal prorrogar… Prorrogar serà difícil, però que caldrà trobar una solució estranya. 

I també, per últim, el tema del web de la transparència: jo entenia que el registre de 
béns i interessos particulars havia d’estar publicat des de l’1 de gener, tal com marca 
la llei. No sé si ho tinc mal entès, però, en qualsevol cas, se’ns va requerir tota aquesta 
documentació i aquesta documentació que se’ns va requerir per poder ser penjada a la 
web a partir de l’1 de gener de 2016 a dia d’avui encara no hi és. Per tant, em sembla 
que més enllà que es pugui fer una nova web de transparència o així, cal donar 
compliment al que se’ns va demanar, no? 

I, per últim, una felicitació també amb relació al pas que ha fet la Fira de Girona de 
dotar-se d’un codi ètic per donar compliment a allò que s’havia expressat en aquest 
Ple que era, doncs, que l’exèrcit no fos present a l’Expojove. La Fira té intenció 
d’extrapolar-ho a altres comportaments poc ètics. I, per tant, dotar-se d’aquest codi ètic 
ens sembla que és una bona notícia i que valia la pena dir-ho. 

Gràcies.  

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, a 
l’encreuament del carrer del Carme i el carrer Riu Onyar hi ha una reixa metàl·lica per 
a la recollida de les aigües pluvials. Els dies de pluja o que hi ha molta humitat és una 
veritable trampa per als ciclistes perquè és molt lliscant. Que ho preguntin als meus 
ossos. 

El mateix problema existia a l’encreuament del carrer Julià de Chia i el carrer del 
Carme, i això es va arranjar d’una manera molt fàcil amb una reixa molt més petita i 
amb una reixa gravada. No es podria intentar fer el mateix amb algunes d’aquestes 
reixes que encara queden a la ciutat? 

Una segona pregunta: també voldríem conèixer si és veritat que el curs vinent l’institut 
Ermessenda de Girona tindrà algun curs ubicat en barracons, tal com anunciava la 
premsa fa uns pocs dies. Quants cursos afectaria aquesta estada als barracons? I si 
aquest fet ens farà variar el preu del lloguer de l’edifici del Cartanyà?  

I, per últim, si es planteja en un futur immediat modificar la ubicació d’aquest institut, ja 
que no respon a les necessitats, evidentment, educatives de la ciutat, tal com 
esmentàvem en la moció que vàrem aprovar en aquest Ple fa un parell de mesos. 

I, finalment –l’última pregunta és molt concreta–, he entès al començament del Ple que 
la senyora alcaldessa…, vostè senyora alcaldessa, parlant de la biblioteca Montfollet 
ens ha dit que no variaria la qualitat, però jo li demanaria per la quantitat. És a dir, la 
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quantitat eren 16.000 euros, si mal no recordo, que estava destinada a aquesta 
biblioteca. Per tant, nosaltres pensem que les biblioteques de barri són molt importants 
perquè poden estar atentes a les demandes reals de la gent, a les necessitats reals de 
la gent. I en aquests barris com és el barri on està ubicada aquesta biblioteca, on hi ha 
una gran diversitat cultural, i especialment un alt índex de persones nouvingudes, 
aquests espais, bé, doncs, són aquells espais l’espai de tots, on sense distincions 
tothom s’hi troba bé i pot fer una important aportació cultural.  

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. El senyor Calvo… 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Amb relació a la premsa, 
hem vist publicat que a la central del Molí l’empresa adjudicatària ha aturat les obres. 
No entrarem en aquest tema, però sí que per la premsa es denotava que hi havia una 
possibilitat en el canvi d’usos. Bàsicament si això era cert o no i a què venia motivada 
aquesta probabilitat de canvi d’ús de la central el Molí. Això és el que sortia recollit en 
premsa. 

Després, amb relació també a un altre projecte presentat amb renders per part de 
l’Ajuntament, que era la passera de Sant Daniel, comentar-los com està aquest 
projecte, si hi ha un termini d’execució. I també ja vam demanar en aquest Ple la 
barrera que es va serrar per part dels bombers quan va haver-hi el foc, si es podia 
reposar, vam demanar que es reposés, i vam anar a visitar-ho la setmana passada i 
hem vist que no estava reposada, si hi ha algun motiu pel qual no s’ha fet. 

I, per últim, l’alcaldessa al principi del Ple d’avui, que ha donat unes dades d’ocupació 
–que abans se’ns donaven amb paper i ara no se’ns donen–, hi ha hagut una dada 
que no hem entès, i era una dada de 68.000 persones… No hem entès exactament a 
què es referia aquesta dada, si ho podria aclarir. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Maria Mercè Roca… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Jo tinc quatre preguntes 
que fan referència a cultura. La primera és: al mes de març d’aquest any es va aprovar 
una moció per unanimitat, presentada pel Grup del Partit Popular de Catalunya, que 
deia que es crearia una comissió informativa extraordinària perquè el Govern ens 
expliqués la situació del Modern, eh? Voldríem saber com està aquesta comissió que, 
en principi, no s’ha format. 

La segona pregunta fa referència a la música en viu, eh? A nosaltres és un tema que 
ens interessa, vam fer una nota de premsa no fa gaire en què explicàvem que volíem 
més música en viu als bars, volíem circuïts de música en viu, que es va acabar amb un 
concert als Jardins de la Mercè. I se’ns va dir que l’equip de govern està treballant amb 
el Grup de la CUP - Crida per Girona, voldríem saber fins a on heu arribat en els 
vostres acords i posar-nos a la vostra disposició, a la disposició del Govern i a la 
disposició de la CUP, doncs, per si voleu anar-ho treballant tots junts, perquè és un 
tema que ens interessa molt. 

La tercera pregunta fa referència al grafit dels ocells i el costellam del festival 
Milestone. Sabem que hi havia hagut algun problema i volíem saber si l’Ajuntament 
s’ha reunit amb els veïns, si s’ha refet el diàleg, etcètera. 

I, per últim, voldríem fer una pregunta que fa referència a la captació de nous públics. 
Volíem saber quines iniciatives fa l’Ajuntament de Girona i quin pressupost destina a la 
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creació de nou públic cultural, més enllà de la pròpia cultura, coneixem què fa la pròpia 
cultura. Aquest és un tema que a nosaltres ens interessa moltíssim perquè sabem que 
la cultura a la ciutat no és com si estigués en una mena de supermercat i que tothom 
va allà i compra el que vol, eh?; la cultura a Girona, com a tot arreu, té una gradació i 
hi ha gustos, pràctiques que són molt diferents i que són molt desiguals, i que s’ha de 
posar l’accent en el nou públic sempre. Nosaltres sabem que, per exemple, un nou 
públic són senyores grans, sobretot no nascudes a Catalunya, vingudes de fora. Un 
nou públic també pot ser els immigrants i un nou públic molt interessant pot ser el 
jovent. Això és molt curiós perquè hi ha molts i molts espectacles per a públic infantil i 
familiar, però, aleshores, quan aquest públic familiar, els nois i noies es fan una 
miqueta més grans i entren a l’adolescència s’acaba moltes vegades l’oferta cultural. I 
és una pena perquè és quan els adolescents tenen més temps –diners no en tenen, 
però sí que tenen temps–, sí que fan servir molt les xarxes i, per tant, doncs, poden 
anar en un lloc o un altre i, a més a més, estan en una època de formació molt 
important. 

Moltes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez abans me volia demanar… No?  

(La Sra. Concepció Veray demana per parlar.) 

No sé què vol, però si és per entrar en debat, no, eh? Vull dir que si s’ha deixat alguna 
pregunta… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per al·lusions directes, perquè malgrat no era 
aquí dintre, des d’aquí se segueix el Ple. És molt ràpid, eh? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt breu, eh?, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, més que re perquè el prec el senyor Terés 
l’ha fet als partits que ell diu «unionistes», no li ha fet al Govern. Suposo que també 
aquests partits als quals ell s’ha referit podem contestar-li, crec jo, no?, alcaldessa. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, no, seré brevíssima. Senyor Terés, si vostè 
considera que defensar dues persones que han rebut una agressió de cinc violents és 
fer campanya, vostè no és digne d’estar assegut a la cadira on està assegut. I si vostè 
considera que defensar en aquest Ple els interessos i demandes dels gironins que no 
pensen com vostè i no estan d’acord amb el pensament únic que ens vol imposar, 
tampoc és digne d’estar aquí assegut representant qui representa. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, doncs… Si us plau… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sense voluntat d’entrar en debat… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, si us plau, perquè és un debat 
que no té cap sentit ara i a aquestes hores. 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, sí, jo el prec l’he fet a l’equip de govern, no 
l’he fet en cap cas als partits unionistes ni a les seves portaveus. I, en qualsevol cas, la 
seva intervenció em referma en la meva idea que ja he exposat aquí. 

Res més. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies per la brevetat. (Veus de 
fons.) Més que res, en deixo constància que en cap altre cas, avui perquè ara m’he 
colat perquè el senyor Vázquez m’ha demanat la paraula i no sabia què volia. No ho 
faré més de donar paraules al final, eh?, si estem al final, si estem a precs i preguntes 
no ho faré mai més, excepte que s’hagin deixat alguna pregunta, que era el que em 
pensava que havia passat. 

Digui’m, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, més que re perquè el prec que han fet a l’equip 
de govern anava dirigit en part cap al meu partit: campanya cap, senyor Terés, aquí ha 
arribat una proposta i l’únic que ha fet el meu grup és posicionar-se envers la proposta 
que havia arribat. Si vostè considera que això és fer campanya, doncs, ho sento molt, 
però en cap moment ha sigut fer campanya; ha sigut posicionar-se envers una 
proposta que havia arribat per part de l’equip de govern. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Si li sembla ho podem… 
Moltes gràcies, senyor Terés…  

Per tant, no sé si hi havia alguna pregunta, senyor Manuel Martín? No, eh? Senyor 
Rodríguez, senyora…, no, eh? D’acord. 

Narcís Sastre, doncs. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Responent primer de 
tot a la qüestió que plantejava el senyor Granados referent al Pont Major, el Pont major 
sí que al Ter al pas a Pont Major es fa una neteja de la manera uniforme que es fa a 
tota la ciutat. Sí que és veritat que l’associació de veïns plantejava algunes 
modificacions en la manera de fer el tractament d’algunes zones, les més properes al 
canal d’en Cases, per exemple, que en els propers mesos, tal com s’està fent a 
diverses zones de la ciutat, es començarà a aplicar el mètode de gestió diferenciada, 
igual que s’ha fet a les hectàrees.  

També apuntar que en el Pont Major precisament potser la que és…, potser, no; la 
que és sens dubte la principal actuació de neteja de lleres que s’ha fet a la ciutat en els 
darrers mesos, que va ser a l’illa de Can Mitjans, a la resclosa de Can Mitjans, que es 
va efectuar allà sota el pont de l’aigua. Allà es va fer una neteja, juntament amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua, valorada en 15.000 euros, que es va retirar canya, que 
és una espècie invasora, i es procedirà a replantar espècies pròpies de bosc de ribera 
com ara verns. 

Però sí que és veritat que hi havia alguna petició per part de l’associació de veïns. 

Responent també a la senyora Pèlach, el tema dels horaris és veritat que l’endemà 
pocs mitjans van recollir la qüestió de l’audiència pública, però sí que al cap de dos 
dies, i recordo molt bé el cas del Diari de Girona, per exemple, feia una peça 
d’envergadura parlant del que s’havia parlat i no s’havia parlat a l’audiència. Per tant, 
evidentment, podem mirar els horaris, podem mirar que no hi hagi coincidència, però 
l’impacte de l’audiència entenem que va haver-n’hi. Potser fins i tot més que no pas si 
s’hagués fet en dies separats; no ho sabem, però el cas és que hi és. 

Sobre el tema de l’ara a la Devesa, les qüestions ara immediates: deuen recordar que 
ara fa uns mesos, deu fer tres o quatre mesos, quan encara era regidor el senyor 
Carles Ribas, es va fer una reunió aquí a la sala de la Junta de Govern que ja no 
parlàvem de pla especial, sinó que parlàvem de l’anomenat pla de gestió, en el qual 
s’exposava tot un seguit d’incidències que es detectaven en el que era el parc de la 
Devesa i que s’hi buscava solucions. Fins al dia d’avui tot això ja s’ha anat executant: 
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la barrera és una de les actuacions, però també s’han retirat un seguit d’estructures 
que ja no tenien cap ús, tanques, s’han retirat també zones de formigó, s’han instal·lat 
un seguit de pilones a la zona perimetral de la Devesa on es detectava que hi havia 
entrades il·legals, que no es podia, també s’ha canviat una cosa tan simple, de detall, 
com canviar cadenats que amb el pas dels anys corria aquella clau pertot arreu. Tot 
això s’ha anat fent. O també encarregar papereres; algunes s’han començat a instal·lar 
i altres s’aniran instal·lant. I tot un seguit d’actuacions que estan en cartera que s’han 
d’anar desenvolupant en els següents mesos i també en els anys precedents, en vies 
d’anar preparant també l’aplicació del mateix pla especial. És a dir, la filosofia del pla 
especial es pot dir la filosofia de fons ja l’estem començant a aplicar.  

En tot això però, evidentment, em poso a la seva disposició per si vol fer una visita 
sobre el terreny, li mostrarem això amb molt de gust.   

Després, el tema de la sèquia Monar que preguntava el senyor Terés, aquí hi ha 
diverses coses: és veritat que fa dos anys que som propietaris de la sèquia, ara mateix 
ens trobem d’entrada en negociacions amb els ajuntaments de Salt i Bescanó per fer 
un conveni amb caràcter provisional que s’hauria d’aprovar en les properes setmanes 
que ha de permetre dues coses: la primera cosa és establir o buscar els mecanismes 
per quin ha de ser el model definitiu de governança, que no és simple a nivell jurídic, a 
nivell d’anàlisi, i a veure com anem procedint per fer això, per gestionar de manera 
comuna, de manera mancomunada la sèquia Monar. 

Aquest conveni també ha de servir per a una altra cosa: per poder fer algunes 
actuacions urgents que ara mateix no podem fer. Per exemple, la font de la sèquia 
Monar, que és la pilastra que es troba al terme municipal de Bescanó, s’hi ha de fer 
una actuació que té un cost elevat. Aquesta actuació l’Ajuntament de Bescanó, 
evidentment, per si sol no pot assumir, per tant, nosaltres com a Ajuntament de Girona 
invertiríem allà, tenint en compte també que passa pel nostre municipi, som la capital i 
som qui té més capacitat financera per poder actuar aquí. Aquest conveni ens ha de 
permetre fer aquestes actuacions urgents. 

De manera que a la propera tardor s’acabaran de fer les dues actuacions pendents 
que queden a la sèquia dins la nostra [#, 03.54.52], dins el nostre terme, que són 
bàsicament actuacions de neteja, però també podrem actuar al que és la pilastra, a 
l’aixeta de la sèquia. 

Posteriorment, a mesura que anem negociant amb els ajuntaments, haurem d’anar 
definint quines actuacions hi ha de molta més envergadura, a més a més, com ho 
financem, si s’han d’anar a buscar Feders o no, per poder fer ja una actuació més 
global en el que és el tram de la sèquia, en els seus set quilòmetres dins el terme de 
Bescanó fins al terme d’aquí a Girona, fins a l’Onyar. 

I re més. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte a la proposta 
del Modern, vam tancar fa relativament poc, realment l’alcaldessa i jo, el tema del 
projecte definitiu que volíem enfocar. I me sorprèn que em facin la pregunta perquè els 
haurien d’haver convocat la setmana passada, i si no ho han fet, preguntaré el motiu, 
perquè em sembla que estava intentant compaginar agendes per quedar. Si no han 
rebut la convocatòria, doncs, ja miraré, i, si no, que demà la facin de manera 
immediata, perquè tal com ens havíem compromès primer hem de tindre la conversa 
amb vostès. 
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Això de la música en viu, bé, jo crec que aquí vam tindre la gran sort de trobar-nos dos 
grups que vam coincidir quasi en un 90 per cent, m’atreviria a dir –i no sé si és així, 
senyor Salellas, o un 80 posem-hi, perquè no se sentin tan incòmodes de coincidir–, 
en un 80 per cent en la idea de generar, doncs, aquesta mena d’espais de música en 
viu, amb aquest recorregut, com fan, en aquest cas, Berlin o Munic, altres ciutats que 
tenen aquest criteri de càpsules musicals fins a un horari determinat.  

En el moment actual el grup de la CUP em va donar un document que tenia unes 
idees del que proposava, el tècnic de l’Ajuntament també està treballant amb les idees 
que nosaltres teníem al respecte i li hem donat també el text de la CUP; obert a rebre 
el seu i també a incorporar-nos tots al debat al respecte, com a la resta de portaveus 
aquí presents també els en puc fer partícips. 

Sí, ens vam reunir amb la…, bé, volia dir el nom de la persona, però no el diré, però, 
bé, amb la representant de la comunitat de propietaris de l’edifici de Lorenzana amb 
Maragall, sí, està tot en ordre. Van vindre i van vindre a plantejar altres qüestions ja 
totalment diferents perquè entenien que aquest tema ja estava totalment superat i que 
no hi havia cap problemàtica. Sí que va manifestar que l’obra en si no els agrada, 
però, clar, les opinions respecte a les obres són molt diferents. 

I la generació de nous públics, home, ara podríem tindre un debat que ens podríem 
allargar tots moltes hores. La convido a quedar. Evidentment, ha tocat un tema 
candent, que és el tema dels joves: a nivell de tot Catalunya l’índex de participació dels 
joves és molt baix percentualment. Abans que li posava l’exemple del carnet Cultura 
també es posa de manifest aquí. Per tant, la necessitat d’aquesta generació de públic 
nou o de nou públic sobretot focalitzat en la immigració i a la gent jove és un dels 
treballs que estem realitzant. 

De veritat, la convido a asseure’ns i a parlar-ne i veurà el que estem treballant per anar 
aprofundint en aquesta qüestió. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Amb relació a la pregunta que feia la 
regidora Laia Pèlach sobre la modificació del festival Ludivers pel tema del recorregut 
de la cursa, hi va haver un petit error de coordinació entre Esports i entre nosaltres i la 
policia i sí que és veritat que, en tot cas, es va haver de fer una modificació. I les 
persones, diguéssim, que porten el festival ens han fet el favor de fer aquesta petita 
modificació. I esperem que no es torni a produir una situació com aquesta. 

I amb relació a la pregunta sobre el tema de la secundària, i com ja hem parlat moltes 
vegades i hem parlat en aquest Ple, a veure, el Govern d’aquesta ciutat està molt 
amatent, molt preocupat per aquesta situació exactament igual que els grups de 
l’oposició, i jo ho entenc perfectament. Nosaltres –i ho sap el regidor Pere Albertí– 
estem insistint molt al Departament d’Ensenyament que clarifiqui quina és, en tot cas, 
la solució que es donarà de cara al curs 17-18, de manera no puntual, sinó de manera 
definitiva per la situació que ens trobarem en els propers sis-set anys. I, per tant, com 
bé sap vostè, doncs, estem a l’espera que ens convoqui a una reunió, com va dir el 
senyor Polanco que faria, els directors de secundària i també els ajuntaments que 
estem afectats, en primera instància Girona, però no és l’únic ajuntament, en tot cas. 
Perquè la planificació ja sap vostè perfectament es fa d’àmbit comarcal i, per tant, no 
tenim absolutament cap competència en aquesta matèria. 
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Respecte al tema dels barracons, quan a mi me van fer la pregunta, jo vaig dir –això el 
departament i el director dels serveis va dir exactament el mateix– que era una de les 
possibilitats que tenien sobre la taula, no que fos la solució, que era una de les 
possibilitats. I cap en cap moment que sigui la solució. De fet, hi ha altres possibilitats 
a sobre la taula, no són infinites, malauradament, però hi ha altres possibilitats.  

I, en tot cas, del que estem a l’espera és que el departament ens convoqui per veure 
exactament quina és la solució definitiva que se’ns planteja. 

En tot cas, vostès ja saben quina és la meva opinió: la meva opinió seria la de fer un 
institut en els espais que ocupen, diguéssim, els militars al carrer Emili Grahit, però, en 
tot cas, això és una qüestió que ja ho hem intentat, que no deixarem d’intentar-ho, i 
seria la solució definitiva. Si deixarem espais o no del Cartanyà dependrà de la solució 
que es pugui adoptar. Per nosaltres encantats de la vida, tant de bo poguéssim deixar 
els espais. 

Gràcies.  

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Al senyor Toni Granados, en el 
tema de la protecció, a mi em sembla que ja vam explicar a la informativa que el que 
fem és tres mesos abans més o menys de Temps de Flors ens reunim totes les àrees 
implicades en Temps de Flors, des de la Policia Municipal fins Sostenibilitat, passant 
per brigades, Promoció Econòmica, etcètera, i muntem un pla de mesures de 
seguretat per evitar que hi hagi els menys problemes possibles i els menys col·lapses 
possibles. I en aquest sentit, aquest any ha baixat un 11 per cent les incidències a la 
Policia Municipal; per tant, pensem que la seguretat està ja…, bé, està garantida, mai 
està prou garantida, però s’estan fent tots els esforços per controlar-ho. 

Quant a la regidora Costa, no tenia constància que havia passat això, del tema de la 
discriminació d’aquesta persona que va voler fer l’entrevista, per la sordesa. No en 
tenia constància i, en tot cas, em posaré en contacte amb l’empresa d’hostesses i 
esbrinaré a veure què ha passat i ja li ho comentaré. 

En Lluc Salellas, el tema de la petició dels pares i mares per poder fer el retorn a les 
escoles de les plantes, precisament, aquest any amb el projecte Limbus, el projecte 
que hi havia a la plaça de Sant Fèlix, a les escales de Sant Fèlix, el projecte era 
aquest, de reutilització i de retorn de les plantes a les escoles. Hem fet la proposta de 
tres escoles, que no sé si són alguna de les peticions que li han fet a vostè, però, en 
tot cas, el que nosaltres vam pensar era… Perquè s’ha d’adequar també el tipus de 
planta al lloc on ha d’anar la planta. I des de Sostenibilitat, des de [#, 04.03.28] de la 
casa es va fer una proposta de tres espais: un era a l’escola de la Font de la Pólvora, 
un altre a l’escola de Domeny i l’altre al Bosc de la Pabordia. No sé si era alguna 
d’aquestes les peticions que li havien arribat a vostè Si més no, em pot dir quines són 
les escoles i ho podríem proposar també per a les plantes que tenim, perquè encara 
no hem parlat amb les escoles, la regidora encara no ha parlat amb les escoles i 
podríem intentar a veure si a alguna d’aquestes escoles de les quals vostè ha rebut la 
petició podem, doncs, donar-li resposta positiva. 

El tema de l’activitat dels escoltes, si ha arribat a Promoció Econòmica aquesta petició, 
que ho dubto… Ah!, perdó, doncs, jo no en tenia constància. 

I crec que no hi havia res… Ah, sí!, una altra cosa: al senyor Martí Terés, l’Agència de 
Promoció Econòmica, vostè sap que l’Agència de Promoció Econòmica, el plenari, per 
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estatuts es reuneix dos cops l’any: un el desembre coincideix i l’altre el juny. 
Precisament fa aquesta pregunta i jo li dic: el dia 20 de juny està convocat el plenari, 
rebrà la convocatòria. I, a més a més, el 14 de juny està programada, que també rebrà 
la convocatòria, perquè ja l’he firmat, la convocatòria de la Taula de Promoció de la 
Ciutat. Per tant, tant una com l’altra en breu rebrà la convocatòria. 

I quant a la Taula d’Indústria, es va reunir el 20 d’abril, i en aquesta taula, que és 
l’Invest In, doncs, van participar fins i tot municipis de l’àrea urbana de Girona per 
tractar temes de polígons industrials, que ens uneixen. I, per tant, jo crec que de 
moment l’Agència de Promoció Econòmica té activitat. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, al regidor Granados respecte a la 
publicitat sexista, com sap, hem començat a treballar des de l’aprovació del Reglament 
d’igualtat en diferents àmbits, un d’ells, precisament s’ha parlat avui, el codi ètic de la 
Fira, i ja entenc que s’ha insistit més en l’aspecte de l’exèrcit. Però aquest no era 
l’únic; en aquest codi ètic, precisament, un dels temes a treballar era publicitat sexista, 
expositors, quin tipus també de productes s’oferien i fer una revisió al respecte amb 
visió de gènere. 

Efectivament, aquest àmbit que vostè diu, doncs, també s’ha de revisar. Tenim un 
tècnic a la casa que no només ha de fer, com li dic, aquesta part del codi ètic, sinó 
que, com sap, hem instat totes les empreses que treballen amb l’Ajuntament a tenir el 
pla d’igualtat en vigor i aplicant-se. Fa la formació també de tots els tècnics –com a 
mínim un de cada àrea– en matèria de gènere. Està fent els plans d’igualtat de totes 
les àrees. Per tant, és un impuls molt clar el que estem donant i a poc a poc, doncs, 
s’anirà fent tota aquesta revisió. 

Respecte al cens de sense sostre i les dades que els vàrem facilitar, no és menor que 
haguem demanat el doble de recursos; a través del conveni marc, era el moment de 
negociar-ho i s’ha demanat el doble. Perquè és que sense aquests recursos tampoc 
podem afrontar la necessitat que hi ha a la ciutat. Com sap, moltes d’aquestes 
persones no estan censades i, per tant, –i entenguin-ho bé– estem donant un servei 
però sense els recursos associats per donar-lo. I la Sopa, doncs, està donant el servei 
màxim que es pot donar. 

Mesures més concretes, em demanava, des de l’Ajuntament: dos pisos més a 
disposició del projecte «First Housing», a part dels sis que hi havia, dos més, vuit, per 
arribar a l’equilibri dels que aporta el patronat amb els que s’aporten a nivell municipal.  

Estem revisant programes ocupacionals també dirigits exclusivament a persones 
sense sostre, a l’estil dels que s’estan fent a Barcelona. 

Millorar la gestió del cens, perquè sense aquest cens en principi no podríem estar 
donant aquest servei; per tant, això s’ha de regularitzar. Però a part d’aquestes 
regularitzacions, vostè sap que corresponen a persones d’origen immigrat i que, per 
tant, no estan només a la potestat de l’Ajuntament, sinó que s’han d’iniciar converses 
amb la subdelegació. 

I respecte a la pista del CREC, efectivament, es va haver de prendre una decisió 
ràpida perquè l’estat que hi havia ja no permetia desenvolupar algunes de les 
activitats. I d’acord amb els representants veïnals i els tècnics de l’àrea, vàrem assumir 
una neteja d’emergència per poder reiniciar de manera immediata les activitats. I li vaig 
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traslladar a la regidora de Règim Interior que tingués en compte aquest espai per al 
nou plec. I amb la voluntat política també que fos un d’aquests espais per al lot de 
centres especials de treball, perquè crec que és un espai adient per a aquest tipus de 
lot. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Respecte al senyor 
Vázquez, aquests contenidors del carrer Bastiments, en tot cas, vull dir, mirarem la 
seva ubicació. Demana de posar uns miralls, bé, mirarem la ubicació si es pot canviar 
i, si no, parlaríem, diguem-ne, amb Mobilitat i solucionaríem aquest problema. 

Senyor Terés, respecte a aquesta comissió de treball en la qual no participen, en tot 
cas, vull dir, troba a faltar la participació de representants dels grups polítics: aquest 
grup de treball és donar resposta a una iniciativa ciutadana que s’ha presentat, eh?, i 
que aquest grup de treball treballarà una proposta esborrany de l’ordenança. Llavors 
tindrà l’ocasió, i, evidentment que donarem un temps suficient perquè també els 
representants polítics puguin opinar. I, després, evidentment que també en els terminis 
legals d’exposició i tot això la resta de ciutadania també hi podrà participar. 

Respecte a la Taula de Municipalització de l’Aigua, al mes de juliol se reunirà. 

I això és tot.   

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

Sra. Ma. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo començar 
respecte al que ha acabat la senyora Paneque de la pista del CREC, és cert que 
vàrem estar parlant de la pista del CREC. Bé, jo vaig parlar amb els tècnics i si hi ha 
previst que hi hagi una modificació, perquè ja havíem començat la licitació, que ja 
sabeu que després també ja hi ha previst poder incloure nous edificis, llavors és quan 
ho inclourem, però haurem potser d’esperar i no podrem fer-ho –això m’ho sabrà dir 
millor el secretari– al mig de la licitació, sinó quan acabi. Llavors, doncs, fer una 
ampliació, que ja sabeu que sempre hi ha un 10 per cent, i ho vaig dir jo el dia que 
portàvem l’inici de la contractació. Per tant, ho tindrem previst i ho inclourem a la 
neteja. 

Llavors, em sembla que ha sigut el senyor Terés que m’ha parlat del ROM, és cert –és 
que el dissabte en vàrem parlar, jo aquest matí també m’he cuidat de mirar-ho–, és 
cert que tenen un mes per poder-ho presentar. La mala sort ha sigut que ells ja la 
varen presentar l’11 de maig, però, és clar, com que hem avançat el Ple és cert que no 
li tocava. I l’article 109.4 del ROM així ho estableix.  

Bé, ara estem parlant… Bé, vostès saben que vàrem tenir la primera reunió de ROM, 
aquesta setmana o la que ve quan tinguem enllestides totes les propostes, us ho 
passarem. També vàrem quedar que vosaltres un cop us haguéssim passat nosaltres 
un esborrany, que l’estem acabant, llavors, vosaltres presentareu propostes i llavors 
farem reunions. I ja vaig dir: «Mira, no cal que correm, no cal que ho presentem el 
juliol, ho podem presentar a l’agost, portar-lo al Ple a l’agost, ja no ve d’un mes, però 
fem-ho bé. I ens reunirem tant com sigui necessari.» Llavors, aquí és on hem 
previst…, jo crec que ja podem escurçar el termini, no passaria absolutament res, 
mirant, llavors, que hi hagi el temps suficient per poder-ho portar a terme. Però ara sí 
que hem de complir el que estableix el ROM, que és un mes. 
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Llavors, pel que fa a la transparència, ja tenim el portal de la transparència, eh?, que 
també me demanava vostè, senyor Terés. La web de transparència ja la tenim 
enllestida quant a tota la informació institucional i tot el que us vàrem demanar, no?, 
tota la informació que vàrem demanar als regidors. Aquest divendres tenim una reunió 
per acabar els continguts. I comptem vuit o deu dies per ja posar-la en funcionament. I, 
llavors, faltaran algunes coses que les anirem introduint a mesura que estiguin 
acabades.  

Però s’hi està treballant: ens hem estat reunint amb el secretari, amb qui porta totes 
aquestes qüestions de la transparència i jo els divendres, per poder-la tenir enllestida. 
Ho estem treballant. En deu dies jo crec que ja ho estem acabant, perquè ho tenim 
bastant avançat això. 

I, llavors, quant a la central del Molí, és cert que sí que ens hem…, bé, quan ens ha 
passat això de les obres, és cert que ens hem fet un nou plantejament, però com que 
no hi ha res previst ni ho tenim clar, cal mirar si realment aquest nou plantejament el 
podem portar a terme o no, i quan ho tinguem us ho comunicarem. És cert que estem 
fent un nou plantejament i us diria mentida si diguéssim que no, és cert. Però tampoc 
ara no seria bo dir-ho si llavors no depèn només de nosaltres. I, per tant, quan ho 
tinguem realment clar, ho tinguem tot lligat, doncs, nosaltres us comunicarem aquest 
nou plantejament. Però és cert que l’estem fent. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor 
Vázquez, referent al parc infantil de Taialà, a la part dels gronxadors possiblement 
passi el que sol passar als parcs, que els gronxadors, que tenen més de desgast, i 
amb la pluja que hem tingut aquesta primavera –ja diuen que «al maig, cada dia un 
raig», i s’ha allargat al mes de juny–, doncs, és possible que hi hagi les basses 
aquestes. Ho revisarem i, en tot cas, hi tiraríem una mica de grava. 

Sobre el tema de la publicitat sexista, la regidora Sílvia Paneque els ha contestat, però 
com que també hi havia explícitament pel tema de TMG, dir-los que nosaltres també ja 
filtrem la publicitat; possiblement se’ns n’ha passat alguna, eh? Però també és cert que 
tampoc hem rebut cap queixa. Per tant, jo ara pensava… És la dels pits? És que tenim 
tres anuncis que podrien ser susceptibles després del que ens han dit. Però, en tot 
cas, ho revisarem, eh?, tal com deia la senyora Paneque. 

Referent a la senyora Ester, els forats aquests que em parlava són al carrer de la 
Rutlla, hi ha una previsió feta… –perdó, el senyor Salellas; no, era l’Ester, era l’Ester. 
Referent als forats que hi ha al carrer de la Rutlla, està prevista una intervenció que ha 
d’estar finalitzada al mes de setembre, en la qual se suprimiran aquells ressalts. 

I l’altre es tracta de la plaça Sibil·la de Fortià, en la qual hi ha les llambordes juntament 
amb l’asfalt i produeixen aquests bonys, forats que repassarem. 

També –aquí sí que el senyor Lluc Salellas– sobre el material de Temps de Flors 
reciclats, ha especificat referent a les escoles. Però també dir-li que a Brigades també 
es fa reciclatge de molt del material que s’utilitza allà. 

Referent als problemes que ocasiona el forn de Sant Antoni, comentar-li que dilluns dia 
13 tenim una reunió prevista amb els veïns que es queixen d’aquests sorolls i que 
també hi participarà el defensor de la ciutadania, al qual també ha arribat la queixa, i 
vàrem coordinar i conveniar que fos així. 



 

  106

Senyora Laia Pèlach, referent a l’accident del taxi i el ciclista, comentar-li que 
l’ordenança actual, tot i que és molt vella i s’està actualitzant, ja recull en cas d’algun 
problema important la retirada de la targeta. De fet, s’ha fet en algun cas. En aquest 
cas, com que hi ha diligències judicials, nosaltres no podíem intervenir, perquè hi ha 
diligències judicials. 

Referent als problemes de la finca Portal Nou, número 8, jo no en tinc coneixement, en 
tot cas, ja demanaré l’expedient i parlaré amb la propietat.  

Referent al centre Mutuam, senyor Terés, perdoni, eh?, però crec que vostè de la nota 
de premsa o de la carta al director en resposta a dos usuaris, dues persones que es 
varen queixar, vostè interpreta el que vol. Jo no tiro pilotes fora: vaig trucar a l’alcalde 
de Sarrià i li vaig comentar la problemàtica. És cert que l’accés és pel terme municipal 
de Sarrià, però és cert que vaig parlar amb ell per dir-li de buscar actuacions amb les 
quals puguem reduir aquest problema de què es queixen. També és cert que l’any 
2002, quan ja es va preveure que allà es faria el pont, que és una evidència, doncs 
suprimia l’accés per l’antiga Nacional II. I dic «antiga» perquè allà no hi ha la Nacional 
II; la Nacional II ara actualment és la de la vall de Sant Daniel. Allò no és Nacional. Per 
tant, allà en cap moment des de l’any 2002 ja no es preveia cap accés. També és cert 
que jo no llanço pilotes fora i me vaig reunir amb la direcció del centre i amb els 
representants i vaig trucar a una noia del comitè d’empresa per explicar-li. També és 
cert que els vaig explicar que com a possible solució seria la possibilitat d’un 
aparcament en aquella zona i que contemplaríem l’accés per millorar la seguretat, 
perquè creguin que em preocupa a mi el tema d’accidents. Per tant, hi estem 
treballant. Li ho repeteixi, no llancem pilotes fora. 

I referent al senyor Pere Albertí, el tema de la tapa aquesta la revisarem a veure quina 
solució podem…, de la mateixa manera que amb els passos de vianants si s’hi fixen hi 
ha una franja en la qual no està completament pintada, per evitar precisament aquest 
tipus de relliscada que el ciclista amb la roda més petita és fàcil. 

Referent a la passera de Sant Daniel, comentar-li que es va fer un projecte, que està 
previst que es podria fer en dues fases i que cada una d’aquestes fases té un 
pressupost aproximadament d’1 milió d’euros. Com ja saben vostès, això no ho tenim 
aprovat en pressupostos, però el tenim per poder anar treballant. 

I referent a l’accés, la tanca que es va trencar amb motiu dels incendis, me comenten 
que està en licitació i també està pendent del Pla de seguretat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Referent primer al 
comentari que ha fet la senyora Veray, evidentment que és evident que condemnem 
qualsevol tipus de violència i d’agressivitat sigui del tipus que sigui. Està clar que si cal 
condemnar es condemna tota absolutament i crec que ningú aquí posaria en dubte 
aquest tema.  

Respecte a habilitar un espai públic per a partits de la selecció espanyola, doncs, dir-li 
que de moment no ho teníem pas previst, eh? 

Respecte a la Montfollet, clar, rebrà la mateixa quantitat? Hauria de dir que no, però no 
perquè no es faci exactament el mateix, sinó és que no rebien cap quantitat. És que és 
això, que ha sortit explicat molt malament això. El que es feia era prestar una sèrie de 
serveis que es quantificaven, però mai se’ls donava ni un sol euro a la biblioteca, 
senzillament s’anaven assumint els serveis. 
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Ara, per exemple, un dels serveis que per a l’Ajuntament costava 11.500 euros, si no 
m’equivoco, eh? –d’aquests 16 que han sortit, 11.500, que era un servei que es feia 
una contractació externa–, s’ha pogut reduir fent exactament amb la mateixa empre…, 
bé, ara no estic segura si és la mateixa empresa, però s’ha pogut renegociar, i fent 
exactament el mateix servei, quasi 3.000 euros menys. Això afectarà el servei? En 
absolut. A l’horari? En absolut. És l’empresa que farà exactament el mateix? Sí. Hem 
pogut rendibilitzar els costos de l’Ajuntament? Sí, perfecte. Es redueix el pressupost 
total? Bé, sí, però és que mai… Els reduïm els diners? No, perquè no els donàvem res 
de diners, el que fèiem era assumir depèn de quins serveis.  

Per això jo al principi he volgut explicar el que he dit, perquè aquí mai –mai– havia 
passat que es donaven setze i ara es donen no sé què. Això no ha passat mai; eren 
assumpcions de serveis acordats per part de l’Ajuntament, d’acord? Per tant, no sabria 
què dir-li: rebrà o no la mateixa quantitat? No ho sé, perquè no rebien quantitats. És 
aquesta la cosa. 

El compromís total i absolut –i ho torno a repetir que aquí siguem tots cauts tots i 
prudents– és no es reduirà ni mig minut l’horari, no es reduirà ni mig centímetre ni mig 
mil·límetre cap servei, ni hi haurà cap canvi que no sigui acordat per tots. Home, si 
arribem a un acord que es vol fer alguna modificació, només faltaria. D’acord? És 
aquest el compromís, públic, per escrit, verbal, a la premsa i a tot arreu. No puc 
expressar-ho més ni millor: no es pensa modificar res del servei, ni en qualitat ni en 
quantitat. Això quant al tema del Montfollet. 

Quant a la pàgina web que demanen per a l’oposició, és clar, la de l’Ajuntament és 
institucional, no és de CiU ni del PSC ni de… Escolti, si ens posem tots d’acord que hi 
hagi una pestanya a la web de l’Ajuntament i que tots els partits, segons la seva 
representació…, doncs, bé, en podem parlar. Vull dir, no hi tinc cap inconvenient si ens 
posem tots d’acord i arribem… No ho sé, se’n pot parlar. El que passa és que no me 
parlin de govern i oposició, perquè vostès anirien en partit i nosaltres a tot el que surt a 
la web de l’Ajuntament és institucional, no anem dient CiU o…, no es diu re de tot això, 
eh? Però en podem parlar, si es tracta de fer temes de partits polítics i arribem a 
acords, si ho arribem a acordar, no hi ha problema. 

Respecte a la Pujada de Sant Feliu, i tant que no, senyor Salellas, de cap de les 
maneres, eh?, no pot passar de cap de les maneres el que diu vostè. El que és cert és 
que en aquest cas aquesta finca, doncs, l’han comprat per un preu molt superior a la 
proposta d’oferta que teníem nosaltres per escrit –a la proposta d’oferta que teníem 
nosaltres per escrit–, han comprat a un preu superior; nosaltres en cap cas 
recomprarem. Vull dir, ja li ho dic, crec que no seria correcte fer-ho així; per tant, no ho 
farem sota cap concepte. I el que sí és que estem mirant amb tranquil·litat a veure si 
trobem una opció que pugui fer-se factible d’alguna manera aquesta mena de relligam 
dels museus. I si no acaba sent factible, doncs, no serà factible. Però si poguéssim 
trobar una fórmula ara que encara s’han de fer totes les reformes en aquest edifici, que 
també ha de perdre –perquè ho diu el planejament– certa part d’edificabilitat i tal, i es 
pogués arribar a un acord que beneficiï la ciutat de Girona i que ens surti a tots bé, 
doncs, perfecte. I, si no, no podrà ser. Recomprar per un preu superior ja li dic que no 
passarà mai això –no passarà mai. 

Respecte a la Fira de Girona i al tema d’una contractació d’una parella d’un treballador 
de la casa, jo sincerament és un tema molt delicat. Vostès suposo que el coneixen 
perquè el van veure en una publicació de l’Ariet, suposo que el devien veure allà. Es 
feien una sèrie de manifestacions…, no vull jutjar, el que passa és que vostès sí que 
han donat per fet i per bo el que surt en aquesta publicació i, en canvi, no donen per 
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fet ni per bo tota la defensa que ha fet la persona que vostès estan dient que si s’ha fet 
la contractació, no s’ha fet la contractació, on queda, sembla pel que diu, que tot el que 
es reflecteix a l’Ariet és incert. Per tant, a mi també… (veus de fons) No, però per això. 
A mi el que em preocupa és que donin per fet una versió i que ni els interessi saber 
l’altra versió, on també allà mateix i exactament igual de fàcil com poden conèixer una 
de les versions coneixen l’altra. 

Per començar, el més important de tot és que quan es parla de contractació amagada, 
tot això, aquesta senyora he pogut tenir coneixement que treballa per a diverses 
empreses, no només per a l’Ajuntament i per a Fira de Girona. Per tant, aquí no hi ha 
res, és una persona autònoma i que factura a diverses empreses. Per tant, és… el que 
sí li he de dir i assegurar és absolutament legal el contracte que l’Ajuntament va fer 
amb aquesta senyora, és absolutament legal el contracte que la Fira de Girona ha fet 
amb aquesta senyora. I, per tant, quan se plantegen dubtes de coses absolutament 
legals, a mi també me preocupa, i més quan no es té en compte l’altra versió. I és el 
que li puc dir d’aquest tema, que és absolutament legal el que s’ha fet. 

Respecte al parc científic i tecnològic, aquí li he de dir que, clar, no sempre s’ha de fer 
cas dels diaris, és a dir, ho van dir tot incorrecte; les tres coses que m’ha dit vostè no 
era cap de les tres coses. El que sí que és cert que treballem, estem junts i anem a la 
una totes les institucions del territori, i això és important: universitat, Diputació i 
nosaltres mateixos. Anem a una. Estem totalment i absolutament d’acord. 

Segona cosa: els imports que els vam dir fa un any són exactament els mateixos i en 
cap cas s’ha dit ni que eren menys –per part nostra, eh?, sé que en els diaris sí que 
han sortit altres informacions. Però no, els segueix confirmant que jo només he parlat 
de les mateixes quantitats que ja havíem parlat fa temps i que més o menys s’havien 
parlat entre tots els grups, eh? I tampoc s’ha mogut del seu lloc la universitat i tampoc 
s’ha mogut del seu lloc la Diputació, i que nosaltres seguim exactament igual, que no 
era a canvi de cap edifici tampoc, ni part d’edifici ni de res de cap edifici. Per tant, això 
igual que era és ara. Però és cert que havia sortit diferent a la premsa. 

I, en tercer lloc, respecte als tècnics, mal podrien dir que ho estaven dificultant si ni tan 
sols tenim encara cap acord ni re que se’ls hagi pogut traslladar perquè s’estudiïn la 
possibilitat de com poder-ho dur a terme o no. Per tant, que tampoc és el cas, eh?, és 
a dir, encara no tenim l’acord. Per tant, encara els tècnics no s’han hagut de 
pronunciar sobre quina fórmula és la utilitzada. Per tant, no. I veurem com va 
evolucionant això. Està complicat, eh?, està complicat, però anirem veient com 
evoluciona. 

Respecte a l’autorització del «M’escoltes», que és cert que van…, vint dies abans de 
l’inici de Temps de Flors i de forma verbal, eh?, no per escrit, van trucar i dir a veure si 
seria factible fer aquesta activitat aquells dies. Ells també alhora demanaven cadires, 
tarimes, tanques i no sé què. Nosaltres el que els vam dir és: «Sí, però, clar, no us 
podem deixar ni tarimes ni tanques ni tal, perquè ho tenim tot ocupat.» I de mutu acord 
i de bon rotllo, per tant, tampoc no he entès…, vull dir, vostè tampoc no ho ha dit que 
estaven enfadats, però de mutu acord i amb bona sintonia, es va acordar que es faria 
el 18 de juny. I ja està. Eh?, per tant, si hi ha una notícia diferent d’aquesta o que hi ha 
algun problema per part d’algú ni ens en vam assabentar, es va estar parlant, es va 
arribar a aquest acord i ja està. S’ha de dur a terme, està clar que sí, estem encantats i 
ajudarem en tot, eh? No sé si hi ha hagut algun…, ja m’ho dirà després, si és que hi ha 
hagut algun malentès. Fins i tot podem trucar o alguna cosa, perquè nosaltres no vam 
entendre que hi hagués cap problema en cap moment, eh? I me sabria greu, perquè, 
evidentment, és molt important. 
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Respecte a la Fira, li agraeixo les felicitacions, però no és exactament així, jo ho he 
deixat molt clar cada vegada, és a dir, no estem creant un codi o de bones pràctiques 
o ètic per eliminar la presència de l’exèrcit a la Fira de Girona. O sigui, aquest no és el 
títol –aquest no és el títol. El títol és: estem creant un codi de bones pràctiques, per 
exemple, per eliminar actituds que puguin ser violentes, masclistes, sexistes, 
racistes… Però el que vull dir és que no és per eliminar la presència de l’exèrcit ni de 
cap institució, i això seria clarament antidemocràtic. Del que es tracta és de dir: 
aquestes conductes no es poden dur o no es pot publicitar, si hi ha menors, si no hi ha 
menors…, i establir una sèrie de bones pràctiques. 

I en darrer lloc, els he de demanar disculpes perquè té raó, senyor Calvo, és veritat 
que abans es donava per escrit això i ha sigut error meu que no ho he traslladat al cap 
de gabinet d’Alcaldia, que, efectivament, això els ho havíem d’haver traslladat a tots 
vostès. I ho lamento i no passarà més. 

Al que em referia jo és a les dades d’afiliació a la Seguretat Social. Ara, enguany, el 
mes d’abril del 2016, consten inscrits com a afiliats a la Seguretat Social, que és tant 
règim general com autònoms, 68.276 persones. Sé que ara alguns poden dir: «Ai, ara 
m’estic fixant que si som 98.000 habitants no pot haver-hi 68.000…» Perquè el que es 
mira són a on estan domiciliats els comptes de cotització. Quan dono aquesta xifra no 
és tant per dir són 68.276, sinó per veure les evolucions. És important si ho compares 
amb una xifra exactament igual d’un període anterior, no? 

I aquí el destacable d’això és si, per exemple, a l’època màxima, màxima, màxima, que 
va ser el 2008, hi havia 71.745 persones afiliades a la Seguretat Social i a partir del 
2008 va anar baixant fins al 2013, que va ser la mínima, mínima, que vam estar a 
61.287, ara està a 68.276, és una molt bona dada. Ja està, eh? Però que sí que té raó 
de si està pensant 68 amb 98.000 habitants no ens acaba de lligar. Però per a 
l’evolució és molt important veure això. Inclou tant autònoms com en el règim general. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. I, per tant, el Ple el 
donaríem per finalitzat. 

 

I dit això, quan són dos quarts i un minut de deu del vespre, 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. 
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