SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 8 D’ABRIL DE 2019.
A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda del dia vuit d’abril de dos mil dinou, es
reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la presidència de
l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb l’assistència dels regidors
i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària.
ASSISTENTS:
ALCALDESSA-PRESIDENTA
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU)
REGIDORS I REGIDORES
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU)
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU)
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU)
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU)
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU)
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU)
Sra. EVA PALAU GIL (CiU)
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU)
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU)
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES)
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES)
Sr. PERE ALBERTI SERRA (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)
S’incorpora desprès dels informes de presidència, prèvia presa de possessió, la
senyora Rosa Maria Jaumà i Pou.
Dona fe de l'acte el vicesecretari general, Lluís Pau i Gratacós. També hi assisteix
l'interventor Carles Merino Pons.
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
ORDRE DEL DIA
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1. ACTA.
Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 21 de gener i 11 de febrer
d'enguany.
PRESA POSSESSIÓ com a regidora del grup municipal d'ERC-MES Sra. Rosa Maria
Jaumà i Pou.
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE.
Donar compte de les sentències i decrets dictats.
Expedient 2018007572. Sentència núm. 61, de 21 de febrer de 2019.
Expedient 2015008043. Sentència núm. 910, de 8 de novembre de 2018.
Expedient 2019000721. Sentència núm. 28, de 30 de gener de 2019.
Expedient 2017025588. Sentència núm. 248, de 31 d'octubre de 2018.
Expedient 2019010556. Decret de l'Alcaldia de data 8 de març de 2019 relatiu a
nomenament de la senyora Carla Costa Carcolé, personal eventual.
Expedient 2019011752. Comunicació al Ple municipal del número de personal
eventual.
4. RATIFICACIONS.
4.1 Expedient 2018049357. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del cost del contracte menor del servei de neteja
dels lavabos instal·lats al Parc Municipal de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per part de l'empresa Martín Sanahuja, SLU.
4.2 Expedient 2018049363. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del cost del contracte menor de subministrament,
en règim de lloguer, de calefectors per a la vela de la Pl. Miquel de Palol durant les
Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de l'empresa Lloguers del Ter, SLU.
4.3 Expedient 2018049375. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant Narcís
2018, realitzat per part de Martí Artalejo Costa, per evitar un enriquiment injust
d'aquest Ajuntament.
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4.4 Expedient 2018049379. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant Narcís
2018, realitzat per part de Joan Antoni Vilches Moreno, als efectes d'evitar un
enriquiment injust per part de l'Ajuntament.
4.5 Expedient 2018049383. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de prestació dels servei de
producció executiva i tècnica dels concerts de l'escenari de la Copa amb motiu de les
Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de Marc Renart Fort.
4.6 Expedient 2018049388. Decret de l'Alcaldia de data 24 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor del servei de certificació
d'assentament i muntatge de les parades i atraccions de La Devesa, l'escenari de la
Copa, l'envelat i les barraques de les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de
Jordi Brussosa Roca.
4.7 Expedient 2018049398. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament del Sopar
Popular de les Fires 2018, realitzat per la Fundació Privada Mas Xirgo.
4.8 Expedient 2018049411. Decret de l'Alcaldia de data 5 de febrer de 2019 relatiu a
reconeixèr de l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en
règim de lloguer, d'un grup electrogen per a proporcionar subministrament elèctric a
una zona de la Devesa que no disposa de xarxa elèctrica amb motiu de les Fires de
Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Comercial Maquinaria Morillo, SA.
4.9 Expedient 2018049424. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, de
diferents productes de xarcuteria per a obsequiar als guanyadors i participants al VII
Campionat de Botifarra Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Serhs
Distribució Logística, SL
4.10 Expedient 2018049441. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de Pagament del contracte menor del servei de neteja de les
infraestructures de l'escenari, com de les infraestructures (mòduls) de servei annexes
al mateix, com els lavabos públics de La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2018,
realitzat per l'empresa Martin Sanahuja, SL.
4.11 Expedient 2018049452. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim
de lloguer, d'un mòdul destinat a vestidors per als músics i el personal tècnic que els
acompanya que han actuat a l'escenari de La Copa durant les Fires de Sant Narcís
2018, realitzat per Jordi Batlle Collet.
4.12 Expedient 2018049455. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer de l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en
3

règim de lloguer, de dos mòduls de 6x2,4 mts. que suposen un total de 8 lavabos (2
per homes i 6 per dones) i 5 urinaris a instal·lar al Parc Municipal de la Devesa durant
les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per Jordi Batlle Collet.
4.13 Expedient 2018049529. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim
de lloguer, de taules i cadires per a diferents actes de les Fires de Sant Narcís 2018,
realitzat per David Puig Tuscà.
4.14 Expedient 2018049567. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menors de subministrament de 300
reproduccions de l'Àliga de Girona en goma, realitzat per Festiari, SL.
4.15 Expedient 2018049861. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a
reconèixer l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim
de lloguer, dels equips de so i llum dels escenaris de La Copa i la Pl. Sant Feliu amb
motiu de les Fires de Sant Narcis, 2017, realitzat per BTM Sound, SL.
4.16 Expedient 2019016121. Reconeixement obligacions reconegudes factures
exercicis anteriors.
PROPOSTES.
Comissió Informativa d'Alcaldia
5. Expedient 2019014964. Modificació acord del ple de data 13 de novembre de 2017
referent al nomenament de representants municipals en les diferents entitats,
institucions i organismes.
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior
6. Expedient 2017047363. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de
Treball.
7. Expedient 2018045065. Informe proposta de resolució de les al·legacions contra
l'acord del Ple de data 10 de desembre de 2018 pel que s'acorda iniciar expedient de
revisió d'ofici per declarar la nul·litat de l'article 20.1.b) del vigent Acord/Conveni de
condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.
8. Expedient 2016009694. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les
facturacions corresponents al quadrimestre juliol-octubre de 2018.
9. Expedient 2016009694. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de
les facturacions corresponents al quadrimistre juliol-octubre de 2018.
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10. Expedient 2018049463. Aprovació de la rectificació de l'exercici 2018 i
comprovació del període 2015-2019 de l'inventari general de béns i drets de
l'Ajuntament de Girona.
11. Expedient 2018021479. Modificació pla estratègic de subvencions.
12. Expedient 2019012336. Acord per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter
personal entre l'Ajuntament de Girona i l'Agència Tributària de Catalunya.
13. Expedient 2016009694. Modificar les prestacions derivades del contracte dels
serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA.".
14. Expedient 2019013834. Operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA
exercici 2019
15. Expedient 2019001959. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per
acord de Ple de data 18 de febrer de 2019
16. Expedient 2019015179. Aprovació d'una modificació pressupostària per suplement
de crèdit.
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
17. Expedient 2019014864. Aprovar pel procediment d'urgència el projecte "Clúster
EDIFICAT" (annex 1) i la presentació d'aquest a la candidatura del programa
INTERREG V - A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 - 2020)
Comissió Informativa d'Educació i Esports
18. Expedient 2018026435. Aprovació de l'establiment del servei públic de piscines
municipals de la ciutat de Girona i aprovació del reglament, amb resposta a les
al·legacions i esmenes presentades pels grup municipals del PSC i la CUP- Crida per
Girona.
19. PROPOSTES URGENTS.
20. MOCIONS ENTITATS CIUTADANES.
Expedient 2019011060. Moció presentada per l'entitat Casal Independentista el Forn
per declarar Girona municipi contra el feixisme i el racisme i per la convivència en la
diversitat.
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
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de les entitats locals, des de la resolució número 2018021595 a la número
2019007145, des de 1 de març de 2019 fins a 31 de març de 2019.
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 1 de març
de 2019 (ordinària), 8 de març de 2019 (ordinària), 15 de març de 2019 (ordinària), 22
de març de 2019 (ordinària), i 29 de març de 2019 (ordinària).
21. PRECS I PREGUNTES
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda. Donaríem inici
al Ple ordinari d’abril, la sessió ordinària del mes d’abril.
Primer de tot fer constar la substitució de la Secretaria en mans del vicesecretari per
raons d’abstenció pròpia del secretari.
En segon lloc, aniríem per l’aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Concretament recordin que vam parlar de dues actes que cal fer la seva aprovació, la
de 21 de gener i la de l’11 de febrer d’enguany. No sé si ningú ha fet alguna
manifestació o alguna proposta de rectificació, crec que no. I per tant, si els sembla bé,
si no tenen inconvenient, les podem considerar aprovades les dues per unanimitat.
Sí? Perfecte. Doncs que així consti.
VOTACIÓ:
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinàries de 21 de gener i 11 de
febrer de 2019.
1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA
I, després, com a informes de Presidència saben que ens agrada fer una breu
referència a l’informe socioeconòmic, que tenen tots vostès, amb una especial
observació al tema del mercat de treball.
Enguany el nombre de persones registrades a l’atur a Girona en acabar el mes de
març ha estat de 5.127, suposa un lleu augment intermensual. Recordin que l’any
passat el mes de març ja era Setmana Santa, sembla que coincideix que aquesta pot
ser la raó. Però el que és important, i sempre destaquem el mateix, és veure la
tendència amb dades interanuals, i en aquest sentit, doncs, la tendència cap a la
disminució de l’atur, tenint en compte les dades interanuals, torna a ser negativa, en el
sentit que ja és el sisè any consecutiu de reducció de l’atur en un mes de març. Des
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del mes de març del 2013, any en què les xifres van ser més altes de l’atur, a Girona
s’ha produït una reducció del 34 i mig per cent. Són dades, evidentment, positives. No
obstant això, ens agrada sempre dir que igualment mentre hi hagi persones a l’atur
que no sigui aquell atur estructural que tots sabem, però encara no és així, doncs, cal
fer feina, cal fer feina amb intensitat no només per reduir les persones inscrites a l’atur,
sinó per crear més llocs de treball també. I en aquest sentit, respecte… –disculpin– a
l’afiliació a la Seguretat Social, enguany –saben que anem un mes enrere, doncs, aquí
és a la inversa, que quan parlem de l’atur aquí és una progressió en positiu–, i per tant,
estem a 74.929 persones afiliades a la Seguretat Social en el mes de febrer. És una
xifra més alta que el passat mes de gener i també relativa a l’any anterior. Per tant, en
aquest sentit són xifres sí que positives, perquè vol dir de creació de més llocs de
treball.
Molt bé. Doncs, si els sembla ho podem deixar aquí.
I saben vostès que a conseqüència d’unes modificacions d’una renúncia, en aquest
cas del regidor Martí Terés, del Grup d’Esquerra Republicana - Mes, es produirà avui a
fer la substitució per la regidora que li vindrà a fer aquesta substitució del regidor que
ha renunciat.
En aquest sentit, aquí està present la senyora Rosa Maria Jaumà i Pou, i que li
demanaríem que s’acostés fins aquí davant i que fes el jurament o promesa
d’acceptació del seu càrrec com a regidora.
Sí, disculpin, si li volen acostar una mica el micròfon perquè quedi constància, ambdós
micròfons. Endavant, si us plau.
PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES
DE LA SENYORA ROSA MARIA JAUMÀ I POU.
Sra. Rosa Maria Jaumà i Pou (ERC-MES): Prometo per imperatiu legal, per la meva
consciència i honor complir fidelment les obligacions i el càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Girona amb lleialtat al rei i guardant i fent guardar la Constitució com
una eina fonamental de l’Estat i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé.
(Aplaudiments.)
I seguidament, saben vostès, ja estan assabentats, així ho hem acordat tots plegats,
que faríem una declaració institucional; és una declaració institucional conjunta que va
en el sentit de treballar per una Girona ambientalment neta i saludable.
En aquest sentit, demanaria al senyor Ponç Feliu, l’actual gerent del Consorci del Ter,
que vingués fins aquí al faristol, si us plau, i ens en fes lectura.
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Sr. Ponç Feliu (gerent del Consorci del Ter): Moltes gràcies, alcaldessa. Li agraïm, li
agraeixo personalment que m’hàgiu fet aquesta invitació, entenc que amb un triple
vessant: com a gerent de Consorci del Ter que soc avui en dia, organisme que es
dedica bàsicament a temes ambientals i que està adscrit a l’Ajuntament de Girona,
com sabent tots vostès; en segon lloc, com a biòleg que ha dedicat bona part de la
seva vida, afició i passió al medi ambient, des d’un punt de vista privat, particular,
també des d’un punt de vista pública i també en entitats a nivell local, i en tercer lloc i
penso que més important, com a gironí, com a ciutadà preocupat pels temes
ambientals a Girona i que està orgullós i content que avui en aquest Ple per
unanimitat, doncs, estiguin d’acord vostès com a grups municipals, més enllà de
divergències polítiques ben legítimes en molts temes i en un tema ambiental crucial
per al futur de Girona i de la humanitat, estiguem tots d’acord en un manifest conjunt
de declaració en temes ambientals.
Doncs, si els sembla bé, passo a llegir la declaració, que entenc que és per unanimitat,
proposada per tots els grups, i per tant, molt content que sigui així.
«Declaració universal per una Girona ambientalment neta i saludable.
»El passat 13 de març, Nacions Unides va fer públic el nou informe de perspectives de
medi ambient mundials, conegut com a GEO» –per les sigles en anglès. «El GEO és
un informe que s’emet des de l’any 97, sent la 2019 la seva sisena edició. Es tracta
d’un document exhaustiu i avalat per científics de prestigi mundial que ofereix una
àmplia diagnosi sobre l’estat del medi ambient global i una visió prospectiva del futur.
»En la present edició el GEO situava la contaminació atmosfèrica com una de les
principals amenaces per als hàbitats i per a la salut humana. Concloïa que a prop del
25 per cent de les malalties i de les morts que es produeixen arreu del planeta tenen
com a causa el fet de viure en unes condicions ambientalment deficients que es poden
modificar. La contaminació de l’aire és especialment nociva per a aquelles persones
més vulnerables, tals com la gent gran, els infants, les persones més pobres o
aquelles ja afectades per malalties preexistents, que veuen com la contaminació
agreuja la seva malaltia.
»Les ciutats i les àrees urbanes contemporànies si situen entre els principals focus de
contaminació i de pol·lució atmosfèrica. Segons dades de l’Organització Mundial de la
Salut, l’OMS, només el 16 per cent de la població urbana mundial està exposada a uns
nivells de contaminació de l’aire que s’ajusten als límits fixats per la mateixa OMS.
»Estudis recents com el publicat a la revista científica de cardiologia European Heart
Journal calculen que només a Europa cada any moren 800.000 persones per la
contaminació de l’aire.
»Millorar la qualitat ambiental, entesa en un sentit ampli, és un repte global que implica
governs, empreses i ciutadania.
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»El trànsit rodat, impulsat majoritàriament per combustibles d’origen fòssil, és un dels
principals agents de contaminació. No només pel que fa als gasos emesos a
l’atmosfera, òxids de nitrogen i partícules principalment, sinó també pels sorolls que
emeten. I això sense oblidar els gasos d’efecte hivernacle com el diòxid de carboni,
que si bé no són un contaminant en el sentit estricte són el principal contribuent al
canvi climàtic.
»En el moment en què moltes ciutats estan impulsant mesures, més o menys
ambicioses, per frenar la contaminació atmosfèrica, Girona no podia estar al marge del
moviment global contra el que és un risc de primera magnitud contra els hàbits i la
salut de les persones.
»A banda de l’estació de control ambiental de la Generalitat, situada a tocar de l’escola
de música, Girona compta des de 2007 amb una xarxa de control ambiental que
mesura les emissions d’òxid de nitrogen. Aquesta xarxa, formada per sensors químics
que es col·loquen durant un període determinat, ha acreditat any rere any que si bé en
general la qualitat de l’aire a Girona és bona, existeixen un seguit de punts, sempre
coincidents amb zones de trànsit elevat, on els paràmetres són millorables.
»En paral·lel, Girona compta des de 2014 amb una incipient xarxa de control acústic
que funciona a través de sensors permanents situats en diversos punts de la ciutat. La
informació que transmeten aquests sensors és oberta i consultable per la ciutadania
les vint-i-quatre hores del dia, a través de l’aplicació web nomenat Visor Acústic.
»Les dades provinents d’aquests sectors, juntament amb l’obligat mapa de sorolls,
determinen novament que els principals eixos viaris són les zones amb menys qualitat
acústica.
»Diverses activitats públiques o econòmiques com ara les activitats extractives a l’aire
lliure es trobarien en segon lloc, sent objecte d’una atenció concreta diferenciada del
trànsit.
»El control de la qualitat ambiental és, doncs, un instrument de gran importància que
serveix a l’Administració per detectar, quantificar i sobretot actuar sobre els principals
focus de contaminació. Actualment l’Ajuntament de Girona està millorant la xarxa de
qualitat ambiental amb la participació d’empreses i institucions com la Universitat de
Girona. L’objectiu principal és disposar d’un coneixement rigorós i a temps real sobre
la qualitat ambiental de Girona, informació que ha de permetre actuar a través de les
diferents polítiques públiques.
»Pels motius exposats, el Ple de l’Ajuntament de Girona declara els següents punts:
»En primer lloc, comptar amb uns estàndards elevats de qualitat ambiental. És un
objectiu ineludible de la ciutat que requereix l’aplicació de polítiques públiques
decidides i la implicació de diversos agents públics i privats, des de les diferents
administracions fins a la ciutadania. La coordinació i participació dels diferents
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municipis de l’àrea urbana de Girona serà objecte d’especial atenció, promovent els
canals institucionals adequats.
»En segon lloc, l’Ajuntament de Girona posarà el màxim d’esforços i recursos per a
una ciutat neta i saludable, ja sigui amb una aposta ferma per una mobilitat sostenible i
segura com també amb la gestió efectiva de les activitats potencialment contaminants,
com ara les indústries extractives.
»L’Ajuntament de Girona, en tercer lloc, desplegarà per tota la ciutat, en el termini més
breu possible, una nova xarxa de control de la qualitat ambiental que permeti controlar
el màxim de paràmetres tals com els òxids de nitrogen, ozó, diòxid de carboni,
partícules, soroll, temperatura, etcètera. Aquesta mesura ha de formar part de
l’estratègia Smart City i oferir informació transparent i oberta a tota la ciutadania.
»I, finalment, com a quart punt, l’Ajuntament de Girona, en paral·lel a les mesures
estructurals, fomentarà la participació ciutadana i oferirà recursos d’educació ambiental
que facin pedagogia dels perills i riscos de la contaminació ambiental, amb especial
atenció a les escoles.»
Per tant, molt agraït que estiguin d’acord a consensuar aquest document pel futur, per
Girona i per qüestions ambientals també.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)
Moltes gràcies, senyor Feliu. Li agraïm moltíssim que en aquestes tres condicions que
vostè ha esmentat, que efectivament són les que ens ha fet decidir de demanar-li a
vostè que fes aquesta lectura, doncs, que li hagin permès acompanyar-nos en aquest
moment del qual tots ens felicitem.
Moltes gràcies de nou.
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE
* Sentència núm. 61, de 21 de febrer de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
3 de Girona, en virtut de la que es desestima el recurs contenciós administratiu núm.
27/2018 C, interposat pel recurrent contra el Decret d'Alcaldia de 23 de novembre de
2017, que va desestimar el recurs de reposició interposat contra l'anterior Decret
d'Alcaldia de 27 de setembre de 2017, d'imposició d'una sanció per import de 601 €
per infracció greu de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana,
per desobediència o resistència a l'autoritat.
* Sentència núm. 910, de 8 de novembre de 2018, del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera, en virtut de la que
s'estima el recurs d'apel·lació núm. 33/2018, interposat per la societat recurrent contra
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la Sentència núm. 219/2017, de data 11 de desembre de 2017, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, que va desestimar el recurs contenciós
administratiu núm. 157/2015, interposat contra el Decret d'Alcaldia de 5 de gener de
2015, relatiu a desestimació de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts derivats
d'una liquidació practicada de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU). La sentència es revoca i es deixa sense efecte, anul·lant
el decret impugnat.
* Sentència núm. 28, de 30 de gener de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
1 de Girona, en virtut de la que s'estima parcialment el recurs contenciós
administratiu núm. 296/2018, interposat per la recurrent contra el Decret d'Alcaldia de
10 de juliol de 2018, que va desestimar el recurs de reposició formulat contra la
resolució de l'expedient administratiu de constrenyiment consistent en l'embargament
de devolucions tributàries corresponents a quantitats derivades de sancions de trànsit.
* Sentència núm. 248, de 31 d'octubre de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 3 de Girona, en virtut de la que es desestima el recurs contenciós administratiu
núm. 150/2017, interposat pel recurrent contra el Decret d'Alcaldia de 7 de març de
2017, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la providència
de constrenyiment de data 30 de desembre de 2016, corresponent a l'embargament
de quantitats derivades de sancions de trànsit.
Decret de l'Alcaldia de data 8 de març de 2019 relatiu a nomenament de la
senyora Carla Costa Carcolé, personal eventual.
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora Carla
Costa Carcolé amb DNI 41598292D, assessora del grup municipal de la CUP,
assimilable al grup A2 (Nivell CD 21) tècnica de grau mig, amb una dedicació de 35
hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 1.910,11€ , amb efectes del dia 7
de març de 2019 per a substituir al senyor Biel de Montserrat Valls mentre gaudeixi del
permís de paternitat i, com a màxim, fins el 7 d'abril de 2019.
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.
Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual.
* Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d'informació al Ple
Municipal que el número de llocs de treball reservat al personal eventual és de 18.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número
3 de l’ordre del dia en el sentit dels decrets i acords a donar compte en el Ple, que, no
obstant, em sembla que ho passem al final, a la part de control, d’acord?
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4. RATIFICACIONS
4.1. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del cost del contracte menor del servei de neteja dels
lavabos instal·lats al Parc Municipal de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per part de l'empresa Martín Sanahuja, SLU.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada l'execució de la prestació contractada o, fins i tot, en alguns
casos, una vegada executada aquesta, aquest fet converteix aquestes contractacions
en contractacions verbals.
Resta afectat per aquest vici de procediment el contracte menor dels serveis de neteja
dels lavabos instal·lats al Parc de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís
2018 amb l'empresa Martin Sanahuja, SLU (B17314816), per import de sis mil vuitcents setanta-dos euros amb vuitanta cèntims (6.872,80 €), IVA inclòs.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
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en el sector,
Fonament jurídic
Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les d'acord
amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d’1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
Segon.- Atès el que disposa l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, en els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids
quan ho siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer
alguna causa de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix
de l'obligació d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant
l'enriquiment injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu
representant ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o
serveis, ha de fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant,
encara que siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment
establert.
Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor del servei de neteja dels lavabos
instal·lats al Parc Municipal de la Devesa amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2018,
realitzat per part de l'empresa Martín Sanahuja, SLU, amb NIF B17314816, i domicili a
Girona (17002), carrer de la Creu, 34, 1-2, per import de sis mil vuit-cents setanta-dos
euros amb vuitanta cèntims (6.872,80 €), IVA inclòs, del qual resulta una base
imposable de cinc mil sis-cents vuitanta euros (5.680,00 €), més mil cent noranta-dos
euros amb vuitanta cèntims (1.192,80 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per
evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en base a tots els fets i
fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Martín Sanahuja, SLU, amb NIF
B17314816, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat
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amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.2. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del cost del contracte menor de subministrament, en
règim de lloguer, de calefactors per a la vela de la Pl. Miquel de Palol durant les
Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de l'empresa Lloguers del Ter, SLU.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada l'execució de la prestació contractada o, fins i tot, en alguns
casos, quan aquesta ja ha estat executada en la seva totalitat. Aquest fet converteix
aquestes contractacions en contractacions verbals.
Resta afectat per aquest vici de procediment el contracte menor de subministrament,
en règim de lloguer, de calefactors per a la vela instal·lada a la Pl. Miquel de Palol
durant les Fires de Sant Narcís amb l'empresa Lloguers del Ter, SLU (B17851346), per
import de dos mil seixanta-set euros amb cinquanta tres cèntims (2.067,53 €), IVA
inclòs.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del
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subministrament efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nul, fets amb el consentiment del proveïdor, amb llarga experiència
en el sector,
Fonament jurídic
Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les d'acord
amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
Segon.- Atès el que disposa l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, en els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids
quan ho siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer
alguna causa de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix
de l'obligació d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant
l'enriquiment injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu
representant ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o
serveis, ha de fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant,
encara que siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment
establert.
Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor de subministrament, en règim de lloguer,
de calefactors per a la vela de la Pl. Miquel de Palol durant les Fires de Sant Narcís
2018, realitzat per part de l'empresa Lloguers del Ter, SLU, amb NIF B17851346, i
domicili a Sant Julià de Ramis (17481), Av. De França, 71, per import de dos mil
seixanta-set euros (2.067,53 €), IVA inclòs, del qual resulta una base imposable de mil
set-cents vuit euros amb setanta-cèntims (1.708,70 €), més tres-cents cinquanta-vuit
euros amb vuitanta-tres cèntims (358,83 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per
evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en base a tots els fets i
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fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Lloguers del Ter, SLU, amb NIF
B17851346, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.3. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per part de Martí Artalejo Costa, per evitar un enriquiment
injust d'aquest Ajuntament.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
d)
Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
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Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, és a dir, des de
les anteriors Fires de Sant Narcís, es va adjudicar, per decret de l'Alcaldia número
2018022643. de 4 de desembre. a favor de Martí Artalejo Costa, amb NIF núm.:
40306531C, el contracte menor de serveis de realització d'un reportatge fotogràfic de
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diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant Narcís 2018, pel
preu de dos mil dos- cents seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (2.268,75 €)
IVA inclòs.
En relació a aquest servei i amb la finalitat de disposar d'imatges dels diferents actes
de les Fires, atenent al volum considerable d'activitats que es realitzen en el marc de
les mateixes i la diversitat horària de la programació, circumstàncies que fan
impossible que un sol fotògraf pugui cobrir tots els actes de les Fires, es va encarregar
la realització del servei de reportatge fotogràfic a tres fotògrafs diferents, un d'ells,
Martí Artalejo Costa.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació en considerar que no es tractava d'un servei puntual i esporàdic, per quin
motiu s'estava produint una fragmentació de l'objecte del contracte, disminuint el seu
import i vulnerant el procediment legalment establert.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga
experiència en el sector,
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor del servei de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant Narcís
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2018, realitzat per part de Martí Artalejo Costa, amb NIF núm.: 40306531C, i domicili a
Salt (17190), Passeig Marquès de Camps, 57, 3r 3a, per import de dos mil dos-cents
seixanta-vuit euros amb setanta-cinc cèntims (2.268,75 €) IVA inclòs, del qual resulta
una base imposable de mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.875,00 €) de pressupost
net, i tres-cents noranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (393,75 €) d'IVA calculat
amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en
base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Martí Artalejo Costa, amb NIF núm.:
40306531C, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.4. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per part de Joan Antoni Vilches Moreno, als efectes d'evitar
un enriquiment injust per part de l'Ajuntament.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
d)

Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
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l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, és a dir, des de
les anteriors Fires de Sant Narcís, es va encarregar al fotògraf Joan Antoni Vilches
Moreno la realització d'un reportatge fotogràfic de diferents actes i activitats de la
programació de les Fires de Sant Narcís 2018, pel preu de dos mil dos-cents seixantavuit euros amb setanta-cinc cèntims (2.268,75 €) IVA inclòs.
En relació al servei de realització d'un reportatge fotogràfic de les Fires, cal esmentar
que, amb la finalitat de disposar d'imatges dels diferents actes de les Fires, atenent al
volum considerable d'activitats que es realitzen en el marc de les mateixes i la
diversitat horària de la programació, circumstàncies que fan impossible que un sol
fotògraf pugui cobrir tots els actes de les Fires, es va encarregar la realització del
servei de reportatge fotogràfic a tres fotògrafs diferents, un d'ells, Joan Antoni Vilches
Moreno.
Cinquè.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
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d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada l'execució de la prestació contractada o, fins i tot, en alguns
casos, una vegada executada aquesta, aquest fet converteix aquestes contractacions
en contractacions verbals.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
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conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor del servei de realització d'un reportatge
fotogràfic de diferents actes i activitats de la programació de les Fires de Sant Narcís
2018, realitzat per part de Joan Antoni Vilches Moreno, amb NIF núm.: 40343368B, i
domicili a Girona (17007), carrer Ricard Giralt i Casadesús, 19, per import de dos mil
dos-cents seixanta-vuit euros amb setanta- cinc cèntims (2.268,75 €) IVA inclòs, del
qual resulta una base imposable de mil vuit-cents setanta-cinc euros (1.875,00 €) de
pressupost net, i tres-cents noranta- tres euros amb setanta-cinc cèntims (393,75 €)
d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació
Municipal, en base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest
decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Joan Antoni Vilches Moreno, amb NIF núm.:
40343368B, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.5. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de prestació dels servei de
producció executiva i tècnica dels concerts de l'escenari de la Copa amb motiu
de les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de Marc Renart Fort.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui de 3.000 euros fins a 14.999 euros ( IVA exclòs ), un procediment de
tramitació que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)

Plec de prescripcions tècniques ( que haurà de contenir com a mínim :
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descripció
de l'objecte del contracte, valor estimat del contracte, termini d'execució, termini de
garantia ( opcional ), criteris de valoració i responsable del contracte
d)
Resolució acordant l'inici de l'expedient, aprovació del plec de prescripcions
tècniques, autorització de la despesa i sol·licitud de com a mínim tres ofertes
e)
Presentació pel Registre General de la Corporació ( seu electrònica ) de les
ofertes.
f)
Informe tècnic de valoració de les propostes, classificació de les propostes i
proposició de l'oferta en funció de la valoració de les ofertes.
g)

Resolució aprovant la contractació menor

h)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
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Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, és a dir, des de
les anteriors Fires de Sant Narcís, en data 19 d'octubre, per correu electrònic, es va
sol·licitar a Marc Renart Font, Bruna Nogués i Albert Serras, pressupost per portar a
terme tota la producció prèvia i la regidoria d'escenari dels concerts consistent en
posar-se en contacte amb tots els grups que havien d'actuar a l'escenari de La Copa
per recollir les fitxes tècniques de cadascun dels grups, coordinar-se amb l'empresa
que subministrava els equips de so i de llums perquè hi hagués tot el material tècnic
necessari per poder desenvolupar el concert correctament, enviar als grups tota la
informació necessària (horaris, material tècnic, plànols d'escenari, plànols d'accés,
etc.), fer els horaris tant de proves de so com d'actuacions, encarregar- se que
aquests es complissin, i resoldre qualsevol problema tècnic que pogués sorgir, i,
finalment, tenir cura que tot l'espai dels camerinos estigués a punt quan arribessin els
artistes pel que fa a les necessitats d'aquests (begudes, menjar, tovalloles i qualsevol
altre element necessari).
Essent el Sr. Marc Renart Font l'únic que va presentar oferta econòmica.
Per decret de l'Alcaldia número 2018022979 de 4 de desembre es va adjudicar a favor
de Marc Renart Fort, amb NIF 40330758M, el contracte menor de serveis per a la
prestació dels servei de producció executiva i tècnica dels concerts de l'escenari de la
Copa, pel preu de cinc mil vuitanta-dos euros (5.082,00 €), IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació en considerar que es tractava d'una contractació verbal, atès que no
constaven a l'expedient el seguiment dels requisits mínims establerts per la LCSP per
a la tramitació d'un expedient de contractació menor i per haver-se incomplert la
instrucció interna de contractació menor.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de
l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
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Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor de serveis per a la prestació dels servei
de producció executiva i tècnica dels concerts de l'escenari de la Copa amb motiu de
les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de Marc Renart Fort, amb NIF
40330758M, i domicili a Celrà (17460), C/ Maria Cristina, 25, per import de cinc mil
vuitanta-dos euros (5.082,00 €), IVA inclòs, del qual resulta una base imposable de
quatre mil dos-cents euros (4.200,00 €), més vuit-cents vuitanta-dos euros d'IVA,
calculat al tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal,
en base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Marc Renart Fort, amb NIF 40330758M, per tal
que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els
documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.6. Decret de l'Alcaldia de data 24 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor del servei de certificació
d'assentament i muntatge de les parades i atraccions de La Devesa, l'escenari
de la Copa, l'envelat i les barraques de les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per
part de Jordi Brussosa Roca.
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Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui de 3.000 euros fins a 14.999 euros ( IVA exclòs ), un procediment de
tramitació que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Plec de prescripcions tècniques ( que haurà de contenir com a mínim :
descripció
de l'objecte del contracte, valor estimat del contracte, termini d'execució, termini de
garantia ( opcional ), criteris de valoració i responsable del contracte
d)
Resolució acordant l'inici de l'expedient, aprovació del plec de prescripcions
tècniques, autorització de la despesa i sol·licitud de com a mínim tres ofertes
e)
Presentació pel Registre General de la Corporació ( seu electrònica ) de les
ofertes.
f)
Informe tècnic de valoració de les propostes, classificació de les propostes i
proposició de l'oferta en funció de la valoració de les ofertes.
g)

Resolució aprovant la contractació menor

h)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació
menor es que de conformitat amb la LCSP en els contractes de serveis o
subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de contractes que hagin de
renovar-se en un període de temps determinats haurà de tenir-se en compte per al
càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte successius adjudicats en
26

els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé el valor estimat dels
contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018021585 de 4 de desembre es va adjudicar a favor de Jordi
Brussosa Roca, amb NIF 40.308.666-Q, el contracte menor de certificació
d'assentament i muntatge de les parades i atraccions de La Devesa, l'escenari de la
Copa, l'envelat i les barraques de les Fires de Sant Narcís 2018, sis mil noranta-dos
euros amb trenta-cinc cèntims ( 6.092,35 €) IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement pel Secretari de la Corporació per
incompliment de la instrucció interna de contractació menor.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
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Atès que la quantia objecte
servei efectuat.

de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del

Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor del servei de certificació d'assentament i
muntatge de les parades i atraccions de La Devesa, l'escenari de la Copa, l'envelat i
les barraques de les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per part de Jordi Brussosa
Roca, amb NIF 40.308.666-Q, i domicili a Girona, (17005), carrer Impressors Oliva, 2
bis, local B, per import de sis mil noranta-dos euros amb trenta-cinc cèntims ( 6.092,35
€) IVA inclòs, del qual en resulta una base imposable de cinc mil trenta-cinc euros
(5.035,00 €) de pressupost net, i mil cinquanta-set euros amb trenta-cinc cèntims
(1.057,35 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la
Corporació Municipal, en base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva
d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Jordi Brussosa Roca, amb NIF 40.308.666-Q,
per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els
documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat amb l'article
82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
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4.7. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament del Sopar
Popular de les Fires 2018, realitzat per la Fundació Privada Mas Xirgo.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui de 3.000 euros fins a 14.999 euros ( IVA exclòs ), un procediment de
tramitació que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Plec de prescripcions tècniques ( que haurà de contenir com a mínim :
descripció
de l'objecte del contracte, valor estimat del contracte, termini d'execució, termini de
garantia ( opcional ), criteris de valoració i responsable del contracte
d)
Resolució acordant l'inici de l'expedient, aprovació del plec de prescripcions
tècniques, autorització de la despesa i sol·licitud de com a mínim tres ofertes
e)
Presentació pel Registre General de la Corporació ( seu electrònica ) de les
ofertes.
f)
Informe tècnic de valoració de les propostes, classificació de les propostes i
proposició de l'oferta en funció de la valoració de les ofertes.
g)

Resolució aprovant la contractació menor

h)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
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contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018022100 de 23 de novembre es va adjudicar a favor de la
Fundació Privada Mas Xirgo, amb NIF G55121909, el contracte menor de
subministrament del Sopar Popular de les Fires 2018, per import de quatre mil cent
setanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (4.174,50 €) IVA inclòs. Tal i com
s'esmentava en aquesta resolució és voluntat de l'Ajuntament que aquest
subministrament el presti una entitat del tercer sector i de les entitats consultades
l'única que ha estat en disposició de presentar pressupost i realitzar l'encàrrec ha estat
la Fundació Privada Mas Xirgu.
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Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació per incompliment de la instrucció interna de contractació menor per
entendre que no s'havien complert els requisits establerts per la LCSP i els establerts
per la instrucció de contractació menor per a la tramitació d'un expedient de
contractació menor, per quin motiu es tractava d'una contractació verbal no permesa
per la LCSP.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de
l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les
d'acord amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
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d'abonar el cost efectiu del contracte menor de subministrament del Sopar Popular de
les Fires 2018, realitzat per la Fundació Privada Mas Xirgo, amb NIF G55121909, i
domicili a Girona, (17005), carrer Indústria, 22, per import de quatre mil cent setantaquatre euros amb cinquanta cèntims (4.174,50 €) IVA inclòs, del qual en resulta una
base imposable de tres mil set-cents noranta-cinc euros (3.795,00 €) de pressupost
net, i tres-cents setanta-nou euros amb cinquanta cèntims (379,50 €) d'IVA calculat
amb un tipus del 10%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en
base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Fundació Privada Mas Xirgo, amb NIF
G55121909, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
seva recepció, pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que
considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.8. Decret de l'Alcaldia de data 5 de febrer de 2019 relatiu a reconèixer de
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, d'un grup electrogen per a proporcionar subministrament elèctric a una
zona de la Devesa que no disposa de xarxa elèctrica amb motiu de les Fires de
Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Comercial Maquinaria Morillo, SA.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
32

d)
Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
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subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018022165 de 23 de novembre es va adjudicar a favor de l'empresa
Comercial Maquinaria Morillo, SA, amb NIF A08659617, el contracte menor de
subministrament, en règim de lloguer, d'un grup electrogen per a proporcionar
subministrament elèctric a una zona de la Devesa que no disposa de xarxa elèctrica
amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2018, per import de mil dos-cents noranta-nou
euros amb noranta- set cèntims (1.299,97 €), IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació per incompliment dels requisits establerts per la LCSP i per la instrucció
interna de contractació menor per ala tramitació d'un expedient de contractació menor
per quin motiu es tracta d'una contractació menor no permesa per la LCSP.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les
d'acord amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
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introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor de subministrament, en règim de lloguer,
d'un grup electrogen per a proporcionar subministrament elèctric a una zona de la
Devesa que no disposa de xarxa elèctrica amb motiu de les Fires de Sant Narcís 2018,
realitzat per l'empresa Comercial Maquinaria Morillo, SA, amb NIF A08659617, i
domicili a Rubí, (08191), Avinguda de la Generalitat, 146, Parc Empresarial Can Sant
Joan, per import de mil dos-cents noranta-nou euros amb noranta-set cèntims
(1.299,97 €), IVA inclòs, del qual en resulta una base imposable de mil setanta-quatre
euros amb trenta-sis cèntims (1.074,36 €), i dos-cents vint-i-cinc euros amb seixantaun cèntims (225,61 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment
injust de la Corporació Municipal, en base a tots els fets i fonaments jurídics de la part
expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Comercial Maquinaria Morillo, SA,
amb NIF A08659617, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia
següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions
que considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.9. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, de diferents
productes de xarcuteria per a obsequiar als guanyadors i participants al VII
Campionat de Botifarra Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Serhs
Distribució Logística, SL
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
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a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
d)
Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
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subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018021551 de 3 de desembre es va adjudicar a favor de l'empresa
Serhs Distribució Logística, SL, amb NIF B08485005, el contracte menor de
subministrament, de diferents productes de xarcuteria per a obsequiar als guanyadors
i participants al VII Campionat de Botifarra Fires de Sant Narcís 2018, per import de
dos mil tres- cents quaranta-dos euros amb setanta-set cèntims (2.342,77 €) IVA
inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació per incompliment de la instrucció vigent en el moment de la contractació de
la prestació –principi de concurrència.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
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econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor de subministrament, de diferents
productes de xarcuteria per a obsequiar als guanyadors i participants al VII Campionat
de Botifarra Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per l'empresa Serhs Distribució
Logística, SL, amb NIF B08485005, i domicili a Fornells de la Selva, (17458), Pol. Ind.
Mas Lladó Carrer Migdia s/n, per import de dos mil tres- cents quaranta-dos euros amb
setanta-set cèntims (2.342,77 €) IVA inclòs, del qual en resulta una base imposable
de dos mil cent vint-i-nou euros amb setanta-nou cèntims (2.129,79 €), i dos-cents
dotze euros amb noranta-vuit cèntims (212,98 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%,
per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en base a tots els fets i
fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Serhs Distribució Logística, SL, amb
NIF B08485005, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la seva recepció, pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que
considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.10. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de Pagament del contracte menor del servei de neteja de les
infraestructures de l'escenari, com de les infraestructures (mòduls) de servei
annexes al mateix, com els lavabos públics de La Copa durant les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per l'empresa Martin Sanahuja, SL.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació
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b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
d)
Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze
mesos anteriors a la celebració del contracte o bé el valor estimat dels contractes
adjudicats successivament amb posterioritat a la primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
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serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018023591 de 11 de desembre es va adjudicar a favor de l'empresa
Martín Sanahuja, SL, amb NIF núm. B17314816, el contracte menor del servei de
neteja de les infraestructures de l'escenari, com de les infraestructures (mòduls) de
servei annexes al mateix, com els lavabos públics de La Copa durant les Fires de
Sant Narcís, per import de dos mil tres-cents noranta euros amb trenta-sis cèntims
(2.390,36 €), IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació per entendre que no es tracta d'un servei puntual i esporàdic, que s'està
fraccionant l'objecte del contracte, disminuint el seu import i vulnerant el procediment
legalment establert.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
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econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor del servei de neteja de les infraestructures
de l'escenari, com de les infraestructures (mòduls) de servei annexes al mateix, com
els lavabos públics de La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per
l'empresa Martín Sanahuja, SL, amb NIF núm. B17314816, i domicili a Girona (17002),
carrer CREU 34, 1-2, per import de dos mil tres-cents noranta euros amb trenta-sis
cèntims (2.390,36 €), IVA inclòs, del qual en resulta una base imposable de mil noucents setanta-cinc euros amb cinquanta cèntims (1.975,50 €), i quatre-cents catorze
euros amb vuitanta-sis cèntims (414,86 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per
evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en base a tots els fets i
fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Martín Sanahuja, SL, amb NIF núm.
B17314816, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
seva recepció, pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que
considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.11. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, d'un mòdul destinat a vestidors per als músics i el personal tècnic que
els acompanya que han actuat a l'escenari de La Copa durant les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per Jordi Batlle Collet.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses es necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació
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b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
d)
Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
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l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018022957 de 4 de desembre es va adjudicar a favor de Jordi
Batlle Collet, amb NIF 38.782.397- G, el contracte menor de subministrament, en
règim de lloguer, d'un mòdul destinat a vestidors per als músics i el personal tècnic que
els acompanya que han actuat a l'escenari de La Copa durant les Fires de Sant Narcís
2018, per import de mil dos-cents setanta euros amb cinquanta cèntims (1.270,50 €)
IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació per considerar que el subministrament no és puntual i esporàdic i que
s'està fraccionant l'objecte del contracte, disminuint el seu import i vulnerant el
procediment legalment establert.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector.
D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les
d'acord amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
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d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu el contracte menor de subministrament, en règim de lloguer,
d'un mòdul destinat a vestidors per als músics i el personal tècnic que els acompanya
que han actuat a l'escenari de La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat
per Jordi Batlle Collet, amb NIF 38.782.397- G, i domicili a Campllong (17459), Can
Margot, bústia 27, per import de mil dos- cents setanta euros amb cinquanta cèntims
(1.270,50 €) IVA inclòs, del qual en resulta una base imposable de mil cinquanta euros
(1.050,00 €), i dos-cents vint euros amb cinquanta cèntims (220,50 €) d'IVA calculat
amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en
base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Jordi Batlle Collet, amb NIF 38.782.397- G, per
tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la seva recepció,
pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents,
de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.12. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer de
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, de dos mòduls de 6x2,4 mts. que suposen un total de 8 lavabos (2 per
homes i 6 per dones) i 5 urinaris a instal·lar al Parc Municipal de la Devesa
durant les Fires de Sant Narcís 2018, realitzat per Jordi Batlle Collet.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
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Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits:
a)

Informe justificatiu de la contractació

b)

Informe justificatiu de la manca d'incompatibilitat del contractista

c)
Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació de la sol·licitud, si no fos
possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de sol·licitud d'un mínim de res
ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se per mitjans electrònics, de la
mateixa manera que la presentació de proposicions pels diferents contractistes
convidats )
d)
Resolució de l'òrgan competent acordant disposa la despesa corresponent i
l'adjudicació del contracte menor
e)
Notificació de la resolució als diferents contractistes que hagin presentat
proposta
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
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sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació esporàdica
i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que tenen lloc un
any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la programació o
resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, i pel fet que per les
especials característiques dels serveis i subministraments contractats fan que no
s'hagi produït cap contractació similar en els dotze mesos anteriors, per decret de
l'Alcaldia número 2018021496 de 14 de novembre es va adjudicar a favor de Jordi
Batlle Collet, amb NIF 38.782.397- G, el contracte menor de subministrament, en
règim de lloguer, de dos mòduls de 6x2,4 mts. que suposen un total de 8 lavabos (2
per homes i 6 per dones) i 5 urinaris a instal·lar al Parc Municipal de la Devesa durant
les Fires de Sant Narcís 2018, per import de dos mil cinc-cents quaranta-un euros
(2.541,00 €), IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació en considerar que aquest subministrament i els serveis corresponents
(lavabos i serveis per al seu correcte funcionament), no són puntuals i esporàdics, i per
tant no poden ser objecte de contracte menor. La necessitat és recurrent (la fira es
celebra any rere any). S'està fraccionant l'objecte del contracte, disminuint el seu
import i vulnerant el procediment legalment establert.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les
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d'acord amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant
ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de
fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que
siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu el contracte menor de subministrament, en règim de lloguer, de
dos mòduls de 6x2,4 mts. que suposen un total de 8 lavabos (2 per homes i 6 per
dones) i 5 urinaris a instal·lar al Parc Municipal de la Devesa durant les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per Jordi Batlle Collet, amb NIF 38.782.397-G, i domicili a
Campllong (17459), Can Margot, bústia 27, per import de dos mil cinc-cents quarantaun euros (2.541,00 €) IVA inclòs, del qual en resulta una base imposable de dos mil
cent euros (2.100,00 €), i quatre-cents quaranta-un euros (441,00 €) d'IVA calculat
amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en
base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Jordi Batlle Collet, amb NIF 38.782.397- G, per
tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la seva recepció,
pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents,
de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.13. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, de taules i cadires per a diferents actes de les Fires de Sant Narcís 2018,
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realitzat per David Puig Tuscà.
Primer.- Les Fires de Sant Narcís, festa major de la ciutat, constitueixen un
esdeveniment únic a que agrupa, al llarg de 10 dies, un conjunt molt heterogeni
d'activitats que comporten una elevadíssima afluència de visitants a la ciutat.
Per a la realització de tot aquest conjunt d'actes, concerts, espectacles i activitats
diverses és necessari comptar amb un seguit d'infraestructures, serveis i
subministraments molt diversos.
Segon.- Per resolució de l'Alcaldia de 13 de març de 2018 es va aprovar la Instrucció
per a la tramitació dels contractes menors a celebrar per l'Ajuntament de Girona.
Aquesta instrucció establia per als contractes de serveis o subministraments quin valor
estimat sigui igual o superior a 1.000 euros i inferior a 3.000 euros ( IVA exclòs ), un
procediment de tramitació simplificada que havia d'incorporar els següents tràmits: a)
Informe justificatiu de la contractació, b) Informe justificatiu de la manca
d'incompatibilitat del contractista, c) Sol·licitud com a mínim de tres ofertes i justificació
de la sol·licitud, si no fos possible acreditació en l'expedient de la impossibilitat de
sol·licitud d'un mínim de res ofertes ( la sol·licitud de les ofertes haurà de formular-se
per mitjans electrònics, de la mateixa manera que la presentació de proposicions pels
diferents contractistes convidats ), d) Resolució de l'òrgan competent acordant disposa
la despesa corresponent i l'adjudicació del contracte menor, e) Notificació de la
resolució als diferents contractistes que hagin presentat proposta.
Tercer.- De conformitat amb l'actual normativa sobre contractació pública, la
contractació menor respon a necessitats de caràcter puntual, esporàdiques, urgents i
de quanties petites i per tant no pot atendre la contractació menor a necessitats
periòdiques i previsibles. Conseqüència de l'atenció de necessitats puntuals i
esporàdiques en la contractació menor es que de conformitat amb la LCSP en els
contractes de serveis o subministraments que tinguin un caràcter de periodicitat o de
contractes que hagin de renovar-se en un període de temps determinats haurà de
tenir-se en compte per al càlcul del valor estimat del contracte el valor dels contracte
successius adjudicats en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte o bé
el valor estimat dels contractes adjudicats successivament amb posterioritat a la
primera entrega.
Per últim i atès que l'objecte del contracte ha de ser complert, no podrà fraccionar-se
l'objecte del contracte, celebrant diferents contractes menors, amb la finalitat de
disminuir la quantia de l'objecte del contracte i obviar els diferents procediments que
preveu la LCSP per a l'adjudicació dels diferents contracte, i per tant vulnerant els
principis de publicitat i concurrència.
Quart.- La partida de despeses de Fires disposa d'un crèdit inicial de tres-cents
setanta mil euros que resulta insuficient per a fer front al cost total de la programació
de les Fires, incloent tant la part artística (concerts, espectacles...), com la part
d'infraestructures, serveis i subministraments, necessàries per dur-la a terme.
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La partida d'ingressos de Fires té una previsió inicial de cinc-cents vint-i-cinc mil euros.
Superada aquesta quantitat, els majors ingressos que es produeixin es destinen a
sufragar les despeses de les Fires, no obstant aquests majors ingressos es
produeixen, normalment, quan les Fires ja s'han iniciat o, fins i tot, en el cas de
transferències de particulars provinents de patrocinis, quan les mateixes ja han
finalitzat.
Per aquest motiu, i atès que és impossible deixar de contractar els serveis i els
subministraments necessaris per dur a terme la programació de les Fires, alguns
serveis i subministraments han estat executats durant les Fires però la formalització de
l'adjudicació del contracte mitjançant el corresponent decret de l'alcaldia s'ha produït
una vegada iniciada la prestació i, fins i tot, en alguns casos, executada ja aquesta.
Cinquè.- Considerant que les Fires de Girona, festa major de la ciutat, tot i ser un
esdeveniment que té lloc cada any, es pot englobar dins de la contractació
esporàdica i puntual atès que les contractacions que subministraments i serveis que
tenen lloc un any poden no produir-se l'any següent per esdevenir-se un canvi en la
programació o resultar substancialment diferents, quin fet fa contraproduent contractar
subministraments i serveis més enllà de cada edició de les Fires, per decret de
l'Alcaldia número 2018021750 de 4 de desembre es va adjudicar a favor de David Puig
Tuscà, amb NIF 77894478X, el contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, de taules i cadires per atendre el concurs d'arrossos organitzat per la Comissió
de La Copa, el 20è Torneig d'Escacs de Fires "Memorial Antoni Medinyà" organitzat
pel Club d'Escacs Gerunda, el dinar de colles castelleres, el concert de la Girona
Banda Band, la Trobada Gegantera, el concert Vermut "La Glorieta", la jornada de
jocs tradicionals i el Campionat de Botifarra celebrats en el marc de la programació de
les Fires de Sant Narcís 2018, dos mil quatre-cents setanta euros amb setanta- un
cèntims (2.470,71 €) IVA inclòs.
Aquest decret fou informat desfavorablement per la Secretaria General de la
Corporació en considerar que aquest subministrament no és puntual i esporàdic. La
necessitat és recurrent, i per tant el subministrament no pot ser objecte d'un contracte
menor. S'està fraccionant l'objecte del contracte, disminuint el seu import i vulnerant el
procediment legalment establert.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdors, amb llarga experiència
en el sector,
D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic,
les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
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assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les d'acord
amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
De conformitat amb l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, en
els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids quan ho
siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa
de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació
d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment
injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu
representant ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o
serveis, ha de fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant,
encara que siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment
establert.
I atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 de
febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu el contracte menor de subministrament, en règim de lloguer,
de taules i cadires per atendre el concurs d'arrossos organitzat per la Comissió de La
Copa, el 20è Torneig d'Escacs de Fires "Memorial Antoni Medinyà" organitzat pel Club
d'Escacs Gerunda, el dinar de colles castelleres, el concert de la Girona Banda Band,
la Trobada Gegantera, el concert Vermut "La Glorieta", la jornada de jocs tradicionals i
el Campionat de Botifarra celebrats en el marc de la programació de les Fires de Sant
Narcís 2018, realitzat per David Puig Tuscà, amb NIF 77894478X, i domicili a Santa
Coloma de Farners (17430), carrer Fluvià, 39, per import de dos mil quatre-cents
setanta euros amb setanta- un cèntims (2.470,71 €) IVA inclòs, del qual en resulta una
base imposable de dos mil quaranta-un euros amb noranta-un cèntims (2.041,91 €), i
quatre-cents vint-i-vuit euros amb vuitanta cèntims (428,80 €) d'IVA calculat amb un
tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la Corporació Municipal, en base a
tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a David Puig Tuscà, amb NIF 77894478X, per
tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la seva recepció,
pugui al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents,
de conformitat amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.14. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menors de subministrament de 300
reproduccions de l'Àliga de Girona en goma, realitzat per Festiari, SL.
Primer.- L'Àliga és un dels components del bestiari festiu català més antic i ha estat
utilitzada des de mitjan segle XIV en les festes populars com a símbol del poder
municipal. Duu sempre una corona. És l'encarregada de saludar les autoritats o de
solemnitzar, amb el seu ball, l'arribada dels convidats.
L'àliga sempre ha ocupat un lloc preferencial dins del seguici festiu de la ciutat. L'Àliga
de Girona data del segle XVI i és acompanyada per un grup de 5 persones, entre elles
l'encarregada de realitzar el Ball de l'Àliga, que van vestides amb una indumentària
que ha conservat el color grog dels seus orígens.
Per donar a conèixer i popularitzar la figura de l'Àliga, multitud de poblacions catalanes
fan ús de reproduccions de goma de les respectives Àligues amb els seus trets
diferenciats. Aquets productes son de gran qualitat, amb molt de detall, fabricats en
goma (tacte tou) i pintures homologades (no tòxiques).
L'àliga de la ciutat, es converteix, així, tant en una joguina ideal per als nens i nenes,
com en una peça de decoració i per a col·leccionistes, a l'hora que pot esdevenir un
obsequi protocol·lari de l'Ajuntament, si s'escau.
Per aquest motiu des de la Regidoria delegada de Dinamització del Territori, i després
d'haver efectuat consultes al Servei de Protocol, es va endegar la fabricació de 300
reproduccions de la figura de l'Àliga de Girona en goma.
La idea era, d'una banda, tal i com s'ha esmentat, disposar de la reproducció d'un dels
elements més coneguts i significatius de la imatgeria festiva de la ciutat per si des del
Servei de Protocol es vol emprar com a obsequi protocol·lari i, alhora, posar les figures
a la venda, a l'Oficina de Turisme, al Museu d'Història.... Amb aquesta venda es busca
un doble objectiu, d'una banda, donar a conèixer la figura al públic en general i que
tothom que hi estigui interessat pugui adquirir una rèplica de l'Àliga de la ciutat i, per
l'altra, recuperar una part del cost total de la seva fabricació.
Segon.- Error de la Regidoria delegada de Dinamització del Territori en l'aprovació de
l'adjudicació del subministrament del producte
Per part de la Regidoria delegada de Dinamització del Territori es va sol·licitar
pressupost a les dues úniques empreses que realitzen aquest tipus de
subministrament a Catalunya, Festiari, SL i Davallada (Edgar Comas Casanova). La
valoració de les ofertes contemplaven dos aspectes diferenciats, d'una banda el preu i,
de l'altra, la qualitat del producte, pel fet que el mateix pretén emprar-se com a regal
protocol·lari de l'Ajuntament de Girona amb la qual cosa l'aspecte de la qualitat és un
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factor important i a tenir en compte.
L'oferta de l'empresa Festiari, Sl, fou de cinc mil quatre-cents euros, mentre que
l'oferta de Davallada fou de cinc mil cent euros, no obstant el producte de Festiari, SL
resulta d'una qualitat superior, per aquest motiu es va optar per l'oferta de Festiari, SL,
malgrat ser lleugerament més cara,
Malgrat això no es va generar el decret pertinent i, per tant, no hi ha acte administratiu
d'aquest contracte,
Tercer.- S'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec
L'empresa Festiari, SL, va realitzar l'encàrrec de forma adequada i pertinent i ha
subministrat a l'Ajuntament de Girona 300 àligues.
Quart.- Sobre la quantia a reconèixer
La quantia objecte de
subministrament efectuat.

reconeixement

coincideix

amb

el

cost

efectiu

del

Cinquè.- Sobre la possibilitat de rescabalament o abonament d'interessos de demora
No procedeix en el present cap tipus de rescabalament o indemnització a favor del
proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un contracte verbal i
nul, fet amb el consentiment del proveïdor, amb llarga experiència en el sector,
Fonament jurídic
Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les d'acord
amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
Segon.- Atès el que disposa l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, en els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids
quan ho siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer
alguna causa de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix
de l'obligació d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant
l'enriquiment injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu
representant ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o
serveis, ha de fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant,
encara que siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment
establert.
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Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Quart.- Atès el que preveuen els articles 41 i 2 de la LCSP, pel que fa al procediment a
seguir en els casos de nul·litat absoluta dels contractes, per poder reconèixer el deute
fora de la via judicial i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici per a la restitució del
valor dels serveis rebuts.
Cinquè.- D'acord amb el que preveu l'article 106.1 de la LPAC, relatiu a la revisió d'ofici
d'actes nuls de ple dret, les administracions públiques, en qualsevol moment, per
iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una persona interessada i d'acord amb l'article 106.4
de la LPAC, l'Administració, en la mateixa resolució en la qual es declara la nul·litat de
la disposició o l'acte, pot establir les indemnitzacions que correspongui reconèixer a
les persones interessades.
Sisè.- Atès el que preveu l'art. 71.1 de la Llei 26/2010 pel que fa la competència de
l'òrgan que ha aprovat o dictat per iniciar i resoldre els procediments de revisió d'ofici
de disposicions reglamentàries i per iniciar el de revisió d'actes nuls.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu de la prestació realitzada per part de l'empresa Festiari, SL,
amb NIF B-55676803, i domicili a Reus (43201), carrer Raval de Santa Anna, 2, 5è, de
subministrament de 300 reproduccions de la figura de l'Àliga de Girona en goma, per
import de sis mil cinc-cents trenta-quatre euros (6.534,00 €), IVA inclòs, del qual
resulta una base imposable de cinc mil quatre-cents euros (5.400,00 €), més mil cent
trenta-quatre euros (1.134,00 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per evitar un
enriquiment injust de la Corporació Municipal, en base a tots els fets i fonaments
jurídics de la part expositiva d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa Festiari, SL, amb NIF B55676803,
per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els
documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.15. Decret de l'Alcaldia de data 15 de gener de 2019 relatiu a reconèixer
l'obligació de pagament del contracte menor de subministrament, en règim de
lloguer, dels equips de so i llum dels escenaris de La Copa i la Pl. Sant Feliu amb
motiu de les Fires de Sant Narcís, 2017, realitzat per BTM Sound, SL.
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Primer.- Per Decret de l'Alcaldia de data 24 d'agost, i malgrat no sigui requerit per la
normativa que ho regula atès el cost total de la despesa a contractar, el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic; el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, es va aprovar el plec de prescripcions per a la contractació del
subministrament, en règim de lloguer, dels equips de so i llums per a sonoritzar i
il·luminar els escenaris de La Copa i la Plaça Sant Feliu que acolliran la
programació de concerts de les Fires de Sant Narcís 2017, autoritzar la despesa per
import de disset mil cinc-cents euros (17.500,00 €), IVA exclòs, import que constituïa el
preu de sortida de la licitació, i es va sol·licitar a les empreses Sonatural 10, SL, BTM
Sound, SL i Co-Show events Business group, que presentessin oferta.
Dins del termini de cinc dies naturals establert al plec de condicions, únicament ha
presentat oferta les empreses Sonatural 10, SL i BTM Sound, SL.
De conformitat amb el plec de condicions les empreses havien d'igual o rebaixar el
preu de sortida de la licitació, essent adjudicat el contracte al proveïdor que, complint
tots els requisits i aportant tots els elements sol·licitats a l'apartat 3, oferís el preu més
baix.
Tot i que l'oferta presentada per l'empresa Sonatural, SL (16.000 euros) era inferior a
la presentada per BTM Sound, SL (17.500 euros), realitzada una comparativa del
material ofert per ambdues empreses es va observar que en l'oferta de l'empresa
Sonatural 10, SL mancaven algun dels elements sol·licitats i que resultaven
imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'objecte del contracte, per quin
motiu i amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament de l'objecte del
contracte s'havia d'haver exclòs del procés de licitació a l'empresa Sonatural, SL i
adjudicar el contracte a favor d'aquesta de l'empresa BTM Sound, SL.
Segon.- Error de la Regidoria de Dinamització del Territori en l'adjudicació del
contracte
Es va redactar l'informe de valoració de les ofertes però per una errada en la tramitació
del procediment no es va arribar a generar la resolució d'adjudicació del contracte.
No obstant això l'empresa BTM Sound, SL va realitzar el subministrament objecte del
contracte, quin fet converteix el contracte en un contracte verbal.
Atès que s'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec,
Atès que la quantia objecte de reconeixement coincideix amb el cost efectiu del servei
efectuat.
Atès que no procedeix, en el present, cap tipus de rescabalament o indemnització a
favor del proveïdor, ni l'abonament d'interessos de demora, per tractar-se d'un
contracte verbal i nuls fet amb el consentiment del proveïdor, amb llarga experiència
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en el sector,
Fonament jurídic
Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 37 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, les entitats Públiques no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits
assenyalats a l'article 120.1 de la LCSP en casos d'emergència. I que les
contractacions, que es duguin a terme contravenint aquest article seran nul·les d'acord
amb el previst a l'article 39.a) de la LCSP i l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre de procediment administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els
actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert i
també quan concorri qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició
amb rang de llei.
Segon.- Atès el que disposa l'article 38 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, en els sentit que els contractes de les Administracions Públiques són invàlids
quan ho siguin algun dels seus actes preparatoris o d'adjudicació, per concórrer
alguna causa de nul·litat en dret administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix
de l'obligació d'abonament de les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant
l'enriquiment injust per part de l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu
representant ordena o dóna conformitat a la realització d'obres, subministraments o
serveis, ha de fer front a l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant,
encara que siguin invàlids per haver- se dictat sense seguir el procediment legalment
establert.
Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal,
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer.
Primer.- INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament
d'abonar el cost efectiu del contracte menor de subministrament, en règim de lloguer,
dels equips de so i llum dels escenaris de La Copa i la Pl. Sant Feliu amb motiu de les
Fires de Sant Narcís, 2017, realitzat per part de l'empresa BTM Sound, SL, amb NIF
B17571175, i domicili a Salt (17190), carrer Major, 345, per import de vint-i-un mil cent
setanta-cinc euros (21.175,00 €), IVA inclòs, del qual resulta una base imposable de
disset mil cinc-cents euros (17.500,00 €), més tres mil sis-cents setanta-cinc euros
(3.675,00 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%, per evitar un enriquiment injust de la
Corporació Municipal, en base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva
d'aquest decret.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa BTM Sound, SL, amb NIF
B17571175, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat
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amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió
que se celebri.
4.16. Reconeixement obligacions reconegudes factures exercicis anteriors.
A la vista de l'aprovació de l'obligació reconeguda derivada de diverses factures
corresponents a exercicis anteriors i a l'efecte d'indicar si escau el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
La Intervenció Municipal, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en
l'article 213 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i desenvolupades en el Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b).5è del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, informa del
següent:
PRIMER. Segons el que es disposa a l'apartat 1 de l'article 176 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, en virtut del principi pressupostari de "Especialitat Temporal", segons el
qual:
Art 176.1. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost, només
podran contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres
prestacions o les despeses en general que es realitzin l'any natural del propi exercici
pressupostari.
Estableix també al seu apartat segon les excepcionalitats següents:
Art 176. 2. No obstant al disposat a l'apartat anterior, s'aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
a.
) les que resultin de la liquidació endarreriments a favor del personal que
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l'entitat local.
b.
) les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors, amb la incorporació prèvia dels crèdits en el cas que estableix l'art
182.3
SEGON. Vist l'anterior, l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix
la possibilitat del reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que,
per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell al qual corresponien, atribuint al
Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no existeixi dotació pressupostària,
operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera, mitjançant
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l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al
pressupost vigent.
D'aquesta manera, vista la degudament adquirida exigibilitat dels crèdits,
excepcionalment podran imputar-se al Pressupost en vigor, obligacions corresponents
a exercicis anteriors, previ reconeixement d'aquestes.
Examinada la documentació que integra el present expedient i a la vista de les
diverses factures amb data anterior a 1 de gener de 2019 que consten relacionades al
document annex, queda acreditat que les obligacions derivades de les mateixes van
ser degudament adquirides, a la vista de la conformitat donada a la factura durant
l'exercici 2019, durant l'exercici anterior al que es proposa la seva aplicació
pressupostària, entrant en contradicció amb l'establert a l'art 176.1 del disposar al
RDL 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
TERCER. Així, es considera adequat el reconeixement de les despeses relacionades
al document annex, realitzades en exercicis anteriors atesa la data de facturació que
figura al document degudament conformat pels serveis tècnics, i que es proposa la
seva aplicació al Pressupost vigent per a l'any 2019.
QUART. Atès que existeix consignació pressupostària suficient no és precís tramitar
de manera paral·lela un expedient de modificació pressupostària per reconeixement
extrajudicial de crèdit d'acord a l'art 60.2 del RD 500/1990.
Fonament jurídic :
Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Articles 25.1, 26.1, 58, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
Ratificar les aprovacions de despesa tramitades durant el primer trimestre de l'exercici
2019 i per resolució de l'Alcaldia corresponents a factures amb data anterior a l'exercici
2019 i la conformitat de les quals ha estat donada durant aquest exercici, amb la
finalitat de donar compliment al principi d'anualitat pressupostària.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara ja passaríem, doncs, al de
ratificacions. En aquest sentit, la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas ens els anirà
concretant.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Simplement –ja ho vàrem
explicar a la comissió– el que portem és ratificar l’obligació reconeguda de diverses
factures corresponents a l’exercici anterior, en aquest cas al 2018, però que són
liquidades a l’exercici 2019, i que la normativa ens diu que és competència atribuïble al
Ple de la corporació aquest reconeixement i per això les portem. Simplement és per
això.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna
intervenció? Sí, digui’m, senyora Pujola.
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo els haig de dir que aquests
quinze punts que vostès porten avui a Ple ja són un clàssic, perquè són quinze punts
per abonar factures una vegada més a empreses que han realitzat treballs, que no han
estat contractades seguint el procediment legalment establert.
I molts d’aquests punts, ens ho diuen els informes jurídics, són errors de la regidoria
competent en l’adjudicació del contracte.
Però també ens trobem en altres casos en aquest punt, regidora, com que el lloguer
de calefactors de la vela de la plaça Miquel de Palol durant les Fires de Sant Narcís es
va fer a través d’un contracte verbal.
I a més a més, altres ratificacions aprovades a través de decrets d’alcaldia, tot i que
vostès tenien informe negatiu per part de la Secretaria d’aquesta corporació, perquè el
que estaven fent era fraccionar contractes; vostès estaven disminuint el seu import i
vulneraven una vegada més el procediment legalment establert. I així diuen els
informes que han penjat vostès en els expedients.
Nosaltres, com li deia, regidora, ens tornarem a abstenir, però sí que els volem dir que
han de prendre mesures per acabar amb aquestes pràctiques que són del tot
irregulars, i els ho diuen tots els informes que hi ha penjats cada vegada que vostès
porten punts d’aquests al Ple.
Nosaltres sincerament esperem que facin cas a allò que diu un dels informes jurídics,
que per nosaltres és molt greu, i que figura a l’expedient, i és que en termes de
legalitat es desaconsella de manera radical la nova celebració de contractes verbals
per a futures edicions de Fires de Sant Narcís.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més
intervencions? Senyora Pèlach…
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP- Crida per Girona): Sí, una mica en tot el conjunt el
tema de les ratificacions, bàsicament per anunciar la nostra abstenció. Amb la idea
que…, bé, nosaltres entenem que la Llei de contractes nova que justificava aquests
canvis ja fa molt temps que està en vigor, el secretari, diguéssim, que ha sigut la
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persona que d’alguna manera ha anat impulsant aquests canvis també ja porta molt de
temps en aquest Ajuntament, i entenem que han tingut temps més que suficient per
anar fent tots aquests canvis i per incorporar-los.
Les que ens porten avui estan parlant que són contractacions de les Fires passades,
per tant, de finals de 2018; entenem, doncs, que no s’hi val permanentment continuar
excusant-se o utilitzant aquesta via perquè no hem fet bé les coses des del primer
moment. Entenem que ja han tingut temps suficient per introduir els canvis i fer les
coses ben fetes.
I, per tant, nosaltres ens abstindrem, perquè ja no avalarem més, d’alguna manera,
aquesta gestió.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més
intervencions? No.
Senyora Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Molt ràpid, alcaldessa. Només que estem
treballant perquè els procediments es facin correctes, es facin bé, segons estableix la
normativa, i per això es va crear una taula tècnica d’anàlisi de contractació de totes les
contractacions que hi han, com s’han hagut d’agrupar. I és una feina que si vostès
realment tenen un coneixement profund de tot això veuran que és una feina que no es
fa en dos dies ni en un més ni en dos; necessita un temps. I, per tant, jo crec que s’ha
de tenir un coneixement molt clar del procediment a seguir i què cal fer, i no es pot així
a la lleugera de dir: «S’ha d’acabar ja.» Sí, s’ha d’acabar, i per això ja és l’última
vegada que ho portem, però sí que estem fent un estudi i s’està treballant aquests
procediments i la manera d’agrupar els diferents contractes.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els
sembla, passaríem a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia, de les ratificacions.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): S’aprova amb 7 abstencions i la
resta de vots favorables.

VOTACIÓ
Sotmeses a votació, les ratificacions són aprovades per majoria absoluta dels
assistents.
59

Vots a favor:
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Abstenció:
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.
PROPOSTES
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA
5. Modificació acord del ple de data 13 de novembre de 2017 referent al
nomenament de representants municipals en les diferents entitats, institucions i
organismes.
Primer.- Amb data 11 de març de 2019 el Sr. Martí Terés Bonet, regidor del grup
municipal d'ERC-MES va presentar escrit al Registre d'Entrada de la Corporació (R.E.
núm. 2019019205) presentant la seva renuncia al càrrec de regidor de l'Ajuntament de
Girona.
Segon.- Amb data 13 de març de 2019 es va trametre a la Junta Electoral Central
(R.S. 2019014280) la documentació derivada de la renuncia al càrrec de regidor,
sol·licitant l'emissió de la credencial per a la presa de possessió del regidor/a següent
a la llista del partit d'ERC-MES.
Tercer.- Amb data 19 de març de 2019 el grup municipal d'ERC-MES sol·licita per
Registre d'Entrada (R.E. núm. 2019021657) la modificació del nomenament del
representant del grup municipal d'ERC-MES en algunes entitats en les quals es
requereix la presència corporativa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- L'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986 estableix que s'adoptaran pel Ple de la
corporació els acords corresponents al nomenament de representants de la
Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix
la presència corporativa.
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la Corporació
municipal l'adopció dels següents acords:
Primer.- MODIFICAR l'acord de Ple de data 13 de novembre de 2017 relatiu al
nomenament de representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i
organismes en els quals es requereix la presència corporativa i NOMENAR a la Sra.
Maria Mercè Roca Perich com a membre del grup municipal d'ER-MES en les entitats
que se citen a continuació:
Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa Consell Municipal de la Gent
Gran
Consell Municipal de Lesbianes, Gays, Transexuals i Bisexuals Consell de Cohesió i
Serveis Socials de Girona
Cementiri de Girona, SA
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada per la mateixa.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt
cinquè de l’ordre del dia. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, crec que no cal expliqui
més. Arran de la renúncia que va ser presentada pel càrrec de regidor de l’Ajuntament
de Girona del senyor Martí Terés, doncs, s’havien de modificar en aquelles entitats o
organismes on ell prenia part i que ara serà ostentada la seva representació per part
de la senyora Roca.
Doncs, passarem a fer…, no sé si volen fer intervencions –disculpin. Moltes gràcies.
Si els sembla, passem a fer la votació.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): S’aprova amb 5 abstencions i 20
vots favorables.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
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Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Abstenció:
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR
6. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball.
El 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 estableix en el seu article 74 que les Administracions
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la denominació
de llocs de treball, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el
seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions
complementàries. Aquests instruments seran públics.
En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut
mínim de la relació de llocs de treball. L'article 32, com a objectiu de la relació de llocs
de treball, estableix que la creació, la modificació, la refosa i la supressió de llocs de
treball s'han de fer en tot cas mitjançant la Relació de Llocs de Treball.
Per acord de Ple de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar la Relació de Llocs de
Treball de l'Ajuntament de Girona, que comprèn els llocs de treball reservats a
personal funcionari, laboral i eventual de la corporació, i la darrera actualització va ser
aprovada per acord de Ple el 9 de juliol de 2018.
La Relació de Llocs de Treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es
realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de forma
sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i requisits, la
forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del complement
específic fruit del procés de valoració dels llocs de treball.
Atès que l'organització és canviant i per tant es fa necessari poder modificar la Relació
de Llocs de Treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va aprovar
juntament amb la RLT un procediment per a la seva actualització.
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Les modificacions de la RLT que es detallen a continuació són conseqüència de la
modificació de la plantilla derivada per les baixes de diferents treballadors, per
jubilació o per baixa voluntària, i les conseqüents necessitats dels serveis, i per altra
banda pels acords de modificació presos per la comissió de Valoració de Llocs de
treball reunida el 14 d'agost de 2018:
1.- MODIFICAR les següents fitxes de llocs de treball:
A1004 Assessor/a Tècnic/a Intervenció: es modifiquen les funcions del lloc de
treball per ajustar-les a les funcions actuals d'aquest lloc de treball, així com la
modificació de la jornada que passa a ser d'Ordinària a Especial.
A1028 Cap de secció Promoció de la Salut: Es deixa sense dotació i s'elimina
l'observació de la fitxa i es modifica el requisit de titulació.
A2030 Professors Escola Municipal d'Art: es modifica la dotació de 7 a 5 per
amortitzar dos llocs de treballs.
A1003 Assessor/a Jurídic/a/ A1100 Tècnic/a Control Estratègic dels Ens
Instrumentals i A1085 Tècnic/a Superior: per Decret d'Alcaldia número 2018014626,
de 31 de juliol de 2018, es va constituir l'assessoria jurídica municipal i es van aprovar
les instruccions que regulen la seva organització i funcionament, i per Decret d'Alcaldia
número 2018017006, de 31 d'agost de 2018, s'aprova la proposta d'adscripció dels
assessors que integren l'assessoria jurídica municipal a les diferents àrees als efectes
de poder dur a terme l'assessorament en les diferents matèries. Com a conseqüència
d'aquests dos decrets s'ha emès Decret d'Alcaldia número 20180171455 per adscriure
als següents treballadors/es al lloc d'Assessor Jurídic de la RLT: Sílvia Artau
Plenacosta i Roser Pararols Vidal, fins ara adscrites al lloc de treball A1100, Tècnic/a
Control Estratègic dels Ens Instrumentals, i a Oleguer Prat Andreu, adscrit al lloc de
Tècnic Superior A1085.
Per aquest motiu es modifica la dotació dels llocs de treball: - A1003 Assessor/a
Jurídic que passa de 9 a 12; - A1100 Tècnic/a Control Estratègic dels Ens
Instrumentals que passa de 2 a 0; - A1085 Tècnic/a Superior que passa de 6 a 5.
A1071 Secretari/a de la Corporació: s'afegeix a la fitxa l'observació següent: "
l'exercici del càrrec serà incompatible amb l'exercici de qualsevol professió retribuïda,
d'acord amb el règim d'incompatibilitats establert a la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d'Incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques, i
amb les normes estatals o autonòmiques aplicables" 2.- CREAR dos nous llocs de
treball:
-

A1110 Tècnic/a Qualitat i Salut Ambiental

-

C1066 Mestre/a Taller Escola Municipal d'Art

3.- AMORTITZAR els següents llocs de treball de la RLT, que actualment no estan
dotats i d'acord amb les noves necessitats organitzatives no es consideren necessaris.
63

AP012 Porter/a mantenidor
AP013 Vigilant
AP014 Vigilant Estació d'Autobusos
C2046 Oficial/a 1a Estació d'autobusos
C1006 Coordinador/a actuacions en la via pública C2015 Assistent tècnic de brigades
A2018 Cap tècnic de Brigades
4.- MODIFICAR el complement de incompatibilitat del lloc de treball A1071 Secretari/a
Corporació.
A la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple de 09 de
juliol de 2018 el lloc de treball de Secretaria té assignada les següents retribucions:
Salari base: 1.177,08 € Complement de destí: 1.028,17 € Complement específic.
5.368,40 €
Dins dels factors del complement específic, hi ha inclòs un complement per
incompatibilitat de 790 €
L'article 23 de la Llei 30/1984, de mesures de reforma de la funció pública i l'article 22
del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic estableixen que les retribucions dels
funcionaris es classifiquen en bàsiques i complementàries.
Les bàsiques, segons l'adscripció al cos o escala corresponen al salari base, triennis i
pagues extraordinàries.
Les complementàries, per definició de l'article 22 del RDL 5/2015 són aquelles que
retribuiran les característiques dels llocs de treball, la carrera professional o el
desenvolupament, rendiment o resultats.
L'article 24 del mateix text normatiu estableix que les quanties i l'estructura de les
retribucions complementàries s'establiran atenent als diferents factors, entre ells,
l'especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible pel
desenvolupament de determinats llocs o les condicions en què aquest es desenvolupi.
En aquest mateix sentit el RD 861/1986, de 25 d'abril, pel que s'estableix el règim de
les retribucions dels funcionaris de l'Administració Local i d'aplicació mentre no es
desenvolupin el capítol II del TREBEP mitjançant les normatives de funció pública,
estableix en el seu article 4 els factors que hauran de ser objecte de valoració per a la
determinació del complement específic, entre ells, el d'incompatibilitat.
Així per l'assignació i modificació del complement específic és necessari, amb caràcter
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previ, la valoració del lloc de treball i fixar la seva quantia en atenció a la concurrència i
intensitat amb què incideixin les circumstàncies que justifiquen aquest complement, i
d'acord amb criteris objectius.
El lloc de secretari/a de la corporació en un Ajuntament com el de Girona té un marcat
caràcter directiu en les seves funcions i una especial responsabilitat, atès que
comporta una complexa estructura organitzativa i administrativa, amb un pressupost
total consolidat que supera els 100.000.000 euros i el conformen diversos organismes
autònoms, societats municipals, consorcis i patronats. Aquests factors, juntament amb
la consideració que és un lloc de treball essencial i que ha de ser exercit amb la
màxima imparcialitat sense activitats concurrents, són elements que motiven de forma
suficient que el lloc de Secretari General de l'Ajuntament de Girona comporti un règim
d'incompatibilitat total respecte una segona activitat, amb la limitació total que això
suposa per a l'exercici de qualsevol funció d'assessorament i defensa jurídica fora de
l'Ajuntament de Girona.
Igualment ho justifica la necessitat de donar compliment als principis de legalitat i
imparcialitat dels poders públics i l'objectivitat de l'Administració, ja que aquesta ha de
servir amb objectivitat els interessos generals i actuar d'acord amb els principis
d'eficàcia, jerarquia, descentralització i amb plena submissió a la llei i al dret. Per tant,
cal vincular a l'administració el principi d'imparcialitat, i per això s'ha de destacar també
la institució de l'abstenció com a model de servei als interessos generals per sobre els
interessos particulars.
Això comporta necessàriament que el reconeixement d'aquesta dedicació exclusiva
hagi de ser contemplada en l'estructura retributiva del complement específic. Atès que
l'estructura retributiva de l'Ajuntament de Girona no té previst aquest factor, es va
reconèixer, per decret d'alcaldia de data 25 d'abril de 2016 un complement per
incompatibilitat per import de 759,33 € al lloc de treball de Secretari General,
incorporat en el catàleg de complements específics en la seva última revisió aprovada
per acord de Ple de data 09 de juliol de 2018.
Correspon al Ple municipal, segons determina l'article 22.i) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la fixació de la quantia de les
retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris.
Ateses les característiques singulars del lloc de treball de Secretari General i de
l'organització es proposa que pel lloc de Secretari/a de la corporació es fixi en l'import
de 1.518,66 €, als efectes de valorar les especials condicions d'exercici d'aquest lloc
en que l'exigència d'una incompatibilitat absoluta és determinant en la valoració del
complement específic.
Als efectes d'objectivitzar l'import que es proposa i a nivell de referència si es prenen
els criteris orientadors sobre honoraris professionals de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Girona, en la substanciació de judicis ordinaris i per raó de la quantia, en una
quantia de procediment de 10.000 € li correspondria una minuta de 2.000 €. Es tracta
únicament d'un valor de referència, però que permet situar en un valor de mercat la
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proposta del valor de l'import d'incompatibilitat, ja que aquest ve a retribuir la manca
d'aquests ingressos en una segona activitat que la incompatibilitat reconeguda del lloc
de treball impossibilitarà portar a terme, en cap cas.
La modificació del complement d'incompatibilitat del lloc de treball A1071 Secretari/a
Corporació va ser inclosa a l'ordre del dia de la Mesa General de Negociació del dia
20 de setembre de 2018. Plantejada la proposta i debatuda pel membres assistents
de la mesa de negociació no es va assolir acord.
La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a
l'any 2018, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. Per aquest motiu,
s'incorpora com annex al present informe el document relacionant els complements
retributius dels llocs de treball que es creen o modifiquen en la present proposta i que
tenen efectes econòmics (catàleg de complement específic):
1.- A1004 Assessor/a Tècnic/a Intervenció: el lloc de treball està dotat per l'any 2019,
però la modificació de la jornada d'ordinària a especial suposarà un increment del cost
de maig a desembre de 2019 de 6.768,00 €, que s'imputaran a la partida
2019.400.93100.15300.
2.- A1110 Tècnic/a Qualitat i Salut Ambiental: es crea aquest nou lloc de treball al que
se li assigna un complement específic de 479,86 euros. El cost s'assumirà per l'estalvi
que resulta de quedar vacant el lloc de A1028 de Cap de Secció de Promoció de la
Salut.
3.- C1066 Mestre/a Taller Escola Municipal d'Art: es crea aquest nou lloc de treball al
que se li assigna un complement específic de 325,76 euros. Es dota amb 2 llocs i el
cost de la cobertura es compensarà per l'estalvi de l'amortització de dos llocs de treball
de Professors d'Escola Municipal d'Art.
4.- A1100 Assessor/a Jurídic/a: El canvi d'adscripció dels tres funcionaris amb efectes
de 01 de maig de 2019 i per aquest exercici 2019 suposa un sobrecost total de
45.448,40 €, segons el següent detall i amb imputació a les següents partides
pressupostàries:
2019.412.92000.12100 15.000 €
2019.412.92000.12101 10.000 €
2019.410.92000.15300 5.000 €
2019.414.92400.12009 5.000 €
2019.410.92000.16000 10.448,40 €
5.- A1071 Secretari/a General: es modifica el complement de incompatibilitat del lloc
de treball. Per aquest 2019 i computat el període de maig a desembre de 2019 suposa
un cost de 7.900 € i amb imputació a les següents partides:
2019 410 92000 12101 C. Específic

6.320 €
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2019 410 92000 12009 Pagues Extres 1.580 €
PRIMER.- Modificar i actualitzar la Relació de Llocs de Treball per tal d'adaptar-la a les
darreres modificacions de plantilla derivades de les vacants produïdes, i a les
modificacions derivades dels acords presos en la Comissió de Valoració de Llocs de
Treball fins a la data d'aquest acord.
SEGON.- Disposar la publicació de la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de
la Província de Girona.
TERCER.- Modificar el catàleg de complement específic per l'any 2019, dels llocs que
s'identifiquen a l'annex, en el qual es determina la valoració de les condicions
específiques que concorren en els llocs de treball que es creen o es modifiquen en el
present acord, d'acord amb l'estructura retributiva aprovada resultat de la Relació de
Llocs de Treball.
QUART.- Notificar el present acord als treballadors/es afectats per aquestes
modificacions de llocs de treball.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a les propostes de la
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. En aquest sentit, aniríem pel punt
número 6. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ho defensaran
conjuntament la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas i el tinent d’alcalde senyor
Ribas. Endavant.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, la darrera
actualització de llocs de treball va ser aprovada en el Ple de juliol del 2018. Sempre
m’agrada recordar-vos que el que defineix la relació de llocs de treball és un
instrument tècnic en el qual es realitza l’ordenació de tots els llocs de treball
classificats en els diferents nivells i que regula de manera sintètica la informació bàsica
de totes les funcions, totes les característiques i requisits i la forma de provisió del
nivell de complement de destinació i de les quanties del complement específic fruit
d’aquest procés de valoració.
Atès que –com sempre dic– realment l’organització és canviant i, per tant, cal anar
adequant la realitat als llocs de treball, les modificacions de la relació de llocs de treball
que us detallaré a continuació són conseqüència d’una modificació de la plantilla
derivada d’algunes de les baixes de diferents treballadors per la jubilació o baixa
voluntària i a conseqüència també de les necessitats del servei, i per altra banda, per
67

acords de modificació presos també en la comissió de valoració que tenim, del 14
d’agost de 2018; modificar, per tant, les fitxes següents.
Primer, modifiquem la fitxa d’assessor tècnic d’intervenció. El que fem és modificar les
seves funcions. Com vostès saben, la normativa ara fa que Intervenció faci la recepció
i el control de les obres i, per tant, per això hi ha a la fitxa aquesta modificació.
Pel que fa al cap de promoció i salut, aquesta queda sense dotació, perquè s’han
modificat els requisits de titulació i es crea una nova fitxa que es diu tècnic de qualitat i
salut ambiental.
Pel que fa als professors de l’escola municipal, s’amortitza els dos llocs de treball i se’n
creen uns altres, és a dir, que s’anomenen mestres de taller, tal com ens va demanar
l’àrea.
I llavors, pel que fa als assessors jurídics, abans hi havia dues fitxes, una que parlava
d’assessors jurídics d’ens instrumentals, i ara el que fem és posar una sola fitxa
d’assessor jurídic.
I pel que fa a la Secretaria de la corporació, s’afegeix a la fitxa l’exercici del càrrec de
la incompatibilitat amb l’exercici de qualsevol professió de retribució d’acord amb el
règim d’incompatibilitats que estableix la Llei 53, de 1994.
I només que també portem a modificar el catàleg del complement específic dels llocs
que hem anomenat, el qual també inclou aquí la incompatibilitat.
Gràcies, alcaldessa.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas…
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a
tothom. Bàsicament, fer referència i en primera instància el que volíem expressar des
de l’equip de govern és un respecte i un agraïment a la tasca duta terme per tots els
habilitats nacionals que estan a tots els ajuntaments i la tasca que desenvolupen.
Bàsicament, jo al que faré referència aquí és al criteri de la incompatibilitat en l’exercici
d’aquestes funcions d’habilitat nacional indicant que, evidentment, des de l’any 2016 ja
es va detectar en unes reformes legislatives en l’àmbit local una complexitat cada
vegada més important en els tràmits pròpiament en la gestió administrativa, sobretot
imperiosos per un element molt important que era l’afany de perseguir o de dotar de
major requeriments i exigències per potenciar tant el que seria l’element de
transparència tant intern com també per requeriments externs.
Aquesta realitat el que va motivar és que ja aquest equip de govern, sota un criteri
d’intentar aplicar una política de governança que busqués l’ètica amb pròpiament la
gestió, va determinar el que fora necessari que tots els habilitats nacionals de futur que
anessin incorporant-se en aquest Ajuntament, doncs, se’ls establís la incompatibilitat
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de tindre altres feines més enllà del que seria la pròpia feina d’habilitat nacional en el
mateix Ajuntament.
Per què? Enteníem que la complexitat dita anteriorment, l’afany de perseguir aquesta
eficàcia i aquesta eficiència en l’exercici d’aquestes tasques i sobretot també l’estalvi
econòmic que podia suposar un treball i una dedicació molt més plena que els
permetés, doncs, resoldre el tema dels informes que eren requerits –i que n’han tingut
vostès grans exemples en temàtiques complexes que hi ha hagut en els darrers anys–,
doncs, ens va fer plantejar ja des del 2016 aquesta incompatibilitat per part de
l’habilitat nacional que es va incorporar, en aquest cas el senyor secretari.
A partir d’aquí, sense voluntat de fer-ho amb efectes retroactius, sinó ja com una
política de futur, doncs, es va fer aquesta modificació, i que venia a establir quin era el
criteri, ja que no hi havia determinat, no estava determinat econòmicament quina era la
compensació econòmica per a aquest grau d’incompatibilitat. En aquest sentit, el que
vostès han de comprendre és que el que s’ha de procurar és un equilibri de drets:
l’equilibri de dret que tindria tota persona per a l’exercici d’aquesta professió fora del
mateix Ajuntament amb el que li representaria en el seu saber, que és important, i la
seva coneixença i allò que podria representar-li, doncs, tindre aquesta oportunitat de
poder-ho exercir molt més enllà de les tasques, és a dir, de forma externa, a aquesta
política de governança en l’ètica de la gestió que imposava aquest equip de govern
d’evidentment, doncs, restar-li aquest dret per demanar aquesta incompatibilitat en
qualsevol mena d’altra professió fora de…, bé, en l’àmbit privat.
A partir d’aquí, criteris objectius com són les normes d’honoraris establerts pel Col·legi
d’Advocats és el que va permetre dibuixar quin era el camí a seguir. Buscant aquesta
objectivitat en aquest criteri, doncs, es va establir quina era la retribució que s’havia de
marcar en aquesta incompatibilitat.
I finalment, es va iniciar el tràmit i sí que llavors va haver-hi, per ser «novedós», doncs,
el que va haver-hi una necessitat que es va marcar per un altre habilitat nacional que
fóra necessari que passés per Ple. Es va seguir immediatament al cap de tres
setmanes a petició en aquest cas d’Intervenció d’introduir-ho a ple, i ha seguit el tràmit
i ha tingut el termini necessari que tècnicament s’ha considerat pertinent fins arribar a
data d’avui, doncs, per portar-ho a aprovació.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi… Perfecte. Anava a dir
–és que no m’ha sonat, no sé què ha passat, el temporitzador– que acabaven de
passar els cinc minuts i per això els tallava. Intervencions, si us plau? Senyora Veray…
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que
m’ha sorprès una mica la intervenció que han fet des del Govern i el portaveu de
Convergència en relació amb aquest punt, primer, perquè no ens havien dit res i,
segona, perquè sincerament jo anava a fer una intervenció no basant aquest punt
només en un tema, com sembla que els interessa molt a vostès, que és parlant de la
incompatibilitat o d’aquest complement d’incompatibilitat del secretari. Sincerament he
de dir que jo no ho he acabat d’entendre.
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Però bé, dit això, nosaltres ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia com hem
fet en altres punts en altres moments que ha vingut la relació de llocs de treball en
aquest plenari. Primer perquè vostès diuen que és un instrument tècnic a través del
qual es realitza l’ordenació de tots els llocs de treball; bé, jo crec que també és un
instrument polític, perquè és qui governa el que decideix quins llocs de treball
considera que necessiten i quins no. Per tant, nosaltres ens abstindrem, no tant per
allò que vostès diuen que modifiquen, que són modificacions que podem entendre i,
fins i tot, en algun cas compartir, però sí per allò que vostès diuen que amortitzen.
Bé, doncs, jo crec que no cal amortitzar en el sentit ni de suprimir fitxes, que és el que
ens va explicar a la comissió, de llocs de treball, que potser un altre govern de la ciutat
pot considerar que s’han de recuperar certes figures que vostès avui ens plantegen
que s’han d’amortitzar. Nosaltres aquí no coincidim amb vostès, creiem sincerament,
doncs, que no caldria amortitzar aquestes figures, que la relació de llocs de treball no
vol dir persones treballant, no estem nomenant les persones que han d’ocupar aquells
llocs de treball, sinó que és l’organització de tot l’Ajuntament. I per tant, consideràvem
que no tenien necessitat d’amortitzar, que és fer desaparèixer de la relació de llocs de
treball, doncs, tot el que avui ens proposen.
I en relació amb la incompatibilitat o aquest complement que es preveu a la Secretaria
d’aquest Ajuntament, nosaltres simplement dir que lamentem molt la situació que s’ha
generat al voltant d’aquest tema, que demanaríem a partir d’ara, doncs, que s’eviti per
part de l’equip de govern aquestes situacions, que hi hagi màxima transparència. Jo no
sé què diran els altres portaveus, però la portaveu que els parla es va assabentar de
tot aquest problema pels mitjans de comunicació, no perquè per part d’Alcaldia o de
l’equip de govern en Junta de Portaveus se’ns expliqués que estava passant aquesta
problemàtica. I, per tant, en aquest sentit nosaltres, com he dit, lamentem la situació,
demanem màxima transparència i que quan hi hagi problemàtiques d’aquestes se’ns
informi directament de què està passant i no que ens haguem d’assabentar pels
mitjans de comunicació.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola…
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Pel que fa a l’aprovació
estricta de l’actualització de llocs de treball, nosaltres farem exactament el mateix que
vam fer en el Ple de juliol de l’any passat i, per tant, ens abstindrem.
Una altra qüestió és la modificació del catàleg del complement específic, doncs, amb
especial atenció al complement d’incompatibilitat del lloc que ocupa el secretari
d’aquesta corporació. I en aquest cas, i com que el vot no es pot fraccionar per punts,
com ja li he dit, nosaltres ens abstindrem.
Nosaltres entenem que incrementar el complement específic del secretari, doncs, no
hauria de ser una qüestió polèmica, però alhora sí que ens criden l’atenció dues coses,
regidora, i és que aquest increment es produeixi respecte a un import que li va ser
70

assignat no pel Ple d’aquesta corporació, sinó a través d’un decret d’Alcaldia el mes
d’abril de l’any 2016. I el que tampoc ens sembla acurat, regidora, és el criteri objectiu
que es diu que s’ha seguit per tal de fixar aquest complement en qüestió per un import
de 1.518,66, tenint com a referència els criteris orientadors sobre els honoraris
professionals del Col·legi d’Advocats.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en aquests
punts que porten vostès a modificacions de fitxes de treball, de llocs de treball
habitualment hi votem a favor, i avui hi votarem a favor, perquè són modificacions
pactades amb els sindicats, i per tant, nosaltres des del moment en què estan
pactades pels sindicats… Tot i que li haig de dir que el cap de promoció de salut,
nosaltres l’amortització no la veiem clara. Ja sé que em dirà que substitueix, però, clar,
la substitució no sembla que hagi de tenir les mateixes funcions.
En tot cas, vostès mateixos han volgut centrar en la modificació de la fitxa del lloc de
treball de secretari, i m’ha sorprès a mi també i molt la intervenció del senyor Ribas
parlant d’ètica i de governança, perquè precisament ens trobem aquí…, bé, perquè
vostès porten al plenari la rectificació d’haver volgut aprovar aquesta incompatibilitat
del secretari per la porta del darrere. Tots sabem, tothom sap que aquest punt no
s’hagués portat a plenari si l’opinió pública i publicada i informes jurídics no haguessin
protestat justament per haver volgut prendre una decisió i alhora voler-la amagar.
Perquè jo coincideixo amb la senyora Veray, el nostre grup municipal se n’assabenta a
través de la premsa; és cert que després vostès van convocar una comissió, on el
nostre grup municipal els va traslladar clarament que havien de sortir a donar
explicacions i sobretot quina solució pensaven donar al problema generat.
Si l’equip de govern pensa i aprova el decret per valorar una incompatibilitat, que
nosaltres compartim, té el deure de portar-la al plenari d’aquest Ajuntament; el que no
es pot fer és prendre una decisió, voler-la amagar o bé prendre-la d’una manera tan
autoritària que es pensi que un no ha de passar pel plenari.
Aquest tipus de decisions han estat nombroses els últims temps, en veurem una altra
justament en el Ple d’avui; per tant, els demanem, igual quan fem la comissió
informativa, que rectifiquin. Com a mínim en aquesta qüestió, la pressió popular ha fet
possible aquesta rectificació.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa…
Sra. Ester Costa Fita (CUP- Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A
veure, la valoració dels llocs de treball prèvia a la relació de llocs de treball no
contempla totes les casuístiques. Volem saber si han tingut en compte el parer dels
treballadors, però atès que ja sabem que hi ha hagut moltes reclamacions, ja entenem
que no.
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Cal posar en valor que una tercera part del personal treballador, vistos els resultats de
la consulta que es va fer la setmana passada, no avala aquesta valoració, i per tant,
creiem que és un percentatge considerable i a tenir en compte.
Tampoc s’ha tractat amb tota la representació sindical. Això ja cada vegada que surten
els temes de personal, jo continuo insistint que s’ha de tractar amb tota la
representació i sobretot que a vegades es deixa de tractar amb una part important de
la representació sindical.
I aquest document que porten avui al Ple, si els punts haguessin vingut per separat,
doncs, segurament alguns inclús els haguéssim aprovat, però aquí han fet un tutti
frutti, una barreja que es farà difícil de… En fi…
A veure, a la creació de nous llocs que està inclosa en aquest punt segurament també
ens posicionaríem a favor o, si més no, ens hi podríem abstenir, però, és clar, aquí –
com han dit els altres portaveus– hi tenim inclòs el salari del secretari general, que ja
s’ha comentat aquí també tota la problemàtica que hi ha hagut a través de la premsa.
Però és que, a més, considerem que avalar aquest increment tenint en compte que
com a habilitat ja cobra suficient, no ho veiem bé.
També, i com a reflexió, caldria dir també que, a veure, és cert que aquesta persona té
la incompatibilitat i, per tant, no pot exercir altres funcions fora d’aquest Ajuntament i
que, per tant, per això ja té un complement important. També potser caldria que algun
dia es plantegessin aquelles persones que també treballen a l’Ajuntament que sí tenen
compatibilitats, però que també alhora en aquest consistori tenen un sou ja elevat, que
aquests sí que poden exercir. Vull dir que aquí també hi ha alguna cosa que no acaba
de quadrar.
Bé, aquests diners que s’incrementen nosaltres els haguéssim destinat, doncs, a
incrementar els sous de les persones que cobren menys en aquest Ajuntament.
I després, en la valoració que vostès han fet dels llocs de treball, crec que no queda
clar si una persona en un concurs vol accedir a una plaça, no queda clar quins són els
requisits. Sí que queda clar el nivell que tindrà, els complements, etcètera, però no
queda clar en quines condicions les ha de demanar o si les pot demanar. Jo hagués
fet un altre tipus de valoració de treballs que quedés molt clar cada plaça, perquè aquí
no es valora la persona que està fent la feina, aquí es valora el lloc de treball, i valorar
el lloc de treball ha de quedar molt clar el tema del sou, la jornada, el nivell, el
complement, etcètera, i la formació que cal per accedir en aquell lloc. Si després d’això
quedés alguna persona afectada, doncs, pel que fos, que està cobrant més del que li
tocaria, tampoc seria qüestió de perjudicar aquesta persona, però si més no aquesta
persona el dia que deixi la plaça la propera que la pugui demanar sabria en quines
condicions.
Mirin, per tot això i per no estendre’ns més, nosaltres hi votarem en contra.
Moltes gràcies.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor
Albertí.
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Ho deien els
portaveus, les regidores que han parlat abans, en aquest tema jo estic segur que cal
que reconeguem que les coses s’haguessin pogut fer molt millor. La imatge del
consistori no es pot dir que hagi quedat massa ben parada els darrers dies a nivell
mediàtic, i això estic convençut d’una cosa: a tots vint-i-cinc ens sap greu. A tots. A
tots ens sap greu.
Nosaltres, tot i que estem d’acord que alguns dels canvis, com la supressió d’algunes
de les fitxes que han quedat obsoletes i la creació de noves fitxes, és un tema
rellevant, estem d’acord amb aquest canvi d’aquestes fitxes obsoletes i amb la nova
creació de noves fitxes. El tema rellevant és la creació de la fitxa del secretari i el
complement associat a la seva dedicació exclusiva. I és que en aquest tema, els
informes creuats entre la Secretaria i la Intervenció d’aquest Ajuntament i la polèmica
sobre el salari, creiem que ha mancat una gestió més clara per part de l’equip de
govern. Una gestió política més clara.
Per tant, no entrem a valorar la necessitat o no d’aquest complement, jo en moltes de
les coses que ha dit el senyor Ribas probablement hi podria combregar, però nosaltres
no volem en aquest moment valorar si aquest complement és o no és correcte, sinó
que el sentit del nostre vot ens el dicta la que considerem ha estat una molt mala
gestió d’aquest tema per part d’aquest equip de govern. Considerem que és greu per
al funcionament ordinari de la casa que succeeixin aquestes coses i els pregaríem que
en properes gestions es milloressin aquestes problemàtiques.
Per tot això que he expressat, el nostre vot serà contrari.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, a mi em sap
greu que em diguin que hem intentat amagar les coses, jo crec que mai intento
amagar res, soc molt transparent i diguem les coses clares.
Nosaltres si se’ns diu que les coses han de passar per decret, doncs, ho passem per
decret quan tècnicament així se’ns diu. O ens diuen ho hem de passar pel Ple, doncs,
ho passem pel Ple. De seguida fem la proposta i a les tres setmanes ja estava per
anar per Ple. Per tant, jo crec que nosaltres el que fem és seguir els procediments que
se’ns diu que hem de seguir. Això és el que estem fent. I tant ho vàrem fer quan vàrem
fer un decret com ara quan ho hem passat per Ple perquè així se’ns ha dit. I per tant,
és el que farem sempre, allò que se’ns indica el procediment a seguir a nivell tècnic.
Moltíssimes gràcies.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la votació
d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Vots en contra?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim el següent resultat: vots
favorables 14, vots en contra 8 i 3 abstencions.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Vots en contra:
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Abstencions:
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.

8. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quadrimestre juliol-octubre de 2018.
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1,
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses:
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308:
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al
tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
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Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA
calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
85 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al
tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs
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També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
20 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909:
El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 €
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
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Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos,
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP.
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016.
Per acords de Ple de la Corporació 8 de maig, 10 de juliol i 13 de novembre de 2017 i
12 de febrer, 9 d'abril, 9 de juliol i 8 d'octubre de 2018 s'han aprovat diferents
modificacions del contracte establert amb Eulen SA.
Per acord de Ple de 31 de juliol de 2018 s'han prorrogat els serveis de neteja, pel
període d'un any a partir de l'1 de novembre de 2018.
Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir una
part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la qualitat
obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària del
contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i
assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de
l'Ajuntament.
De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% de
l'import) i una part variable en funció de la qualitat del servei (8% de l'import).
La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball)
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja sigui
per manca de substitució del personal de baixa o per altres motius), fet que originaria
la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció de les
hores de treball realment prestades.
No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres,
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i
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que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega de
treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de prestació
inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.).
La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació.
La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre).
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic.
Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts
al quadrimestre juliol-octubre de 2018, emès per "Cias Com 2001, S.L.", de data 30 de
novembre de 2018.
Segon.-ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 8% de les
facturacions corresponents als blocs 1,2,3,5 i 6, retinguts i que es corresponen a la
part variable de la facturació del quadrimestre juliol-octubre de 2018, en aplicació dels
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions
Tècniques, amb un total de 91.798,70 € IVA inclòs (75.866,69 € de base i 15.932,01 €
d'IVA calculat al 21%).
Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre de 2018 són
els següents:
*Bloc 1: 51.657,66 € IVA inclòs (42.692,28 € de base i 8.965,38 € d'IVA calculat al
21%)
*Bloc 2: 12.626,50 € IVA inclòs (10.435,12 € de base i 2.191,38 € d'IVA calculat al
21%)
*Bloc 3: 9.411,15 € IVA inclòs (7.777,81 € de base i 1.633,34 € d'IVA calculat al 21%)
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*Bloc 5: 13.903,67 € IVA inclòs (11.490,64 € de base i 2.413,03 € d'IVA calculat al
21%).
Tot i correspondre al 8% de la facturació un import de 14.305,16€ IVA inclòs
(11.822,45 € de base i 2.482,71 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació
del factor corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 13.903,67 € IVA
inclòs, d'acord amb el següent detall:
- Escola de Música Moderna (-1% de factor de correcció) = -13,15 € IVA inclòs
- L'Estació Espai Jove (-1% de factor de correcció) = -56,63 € IVA inclòs
- Oficina de Turisme de la Rambla (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA inclòs
- Oficina del Mercat Ambulant de La Devesa (-1% factor de correcció) = -15,04 € IVA
inclòs
- Policia Municipal (-1% de factor de correcció) = -207,14 € IVA inclòs
- Promoció de la Ciutat (-1% de factor de correcció) = -14,33 € IVA inclòs
- Promoció de la Ciutat (12/02/2018) (-1% de factor de correcció) = -6,82 € IVA inclòs
- Promoció de la Salut (EMPSA) (-1% de factor de correcció) = -28,31 € IVA inclòs
- Punt de Benvinguda (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA inclòs
- SMO-Escola de Formació d'Adults (-1% de factor de correcció) = -14,15 € IVA inclòs
*Bloc 6: 4.199,72 € IVA inclòs (3.470,84 € de base i 728,88 € d'IVA calculat al 21%).
Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de
la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de
qualitat obtinguts al quadrimestre juliol-octubre de 2018, per "Cias Com 2001, SL.", en
data 30 de novembre de 2018, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al següent
punt de l’ordre del dia, que de fet el punt número 7 crec que ja tenen coneixement que
es retira perquè calen uns previs. I, per tant, passaríem al punt número 8 de l’ordre del
dia. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde Maria Àngels Planas…
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Molt ràpid, alcaldessa. Simplement, en el Ple
de la corporació del setembre del 2016 vàrem adjudicar el servei de neteja d’edificis i
dependències municipals a favor de l’empresa Eulen; al Ple del 31 de juliol s’ha
prorrogat el servei de neteja pel període d’un any, fins a l’1 de novembre del 2018. I
vostès saben que en la clàusula desena, perquè ho he dit moltíssimes vegades, del
plec de clàusules administratives s’estableix, a la qual hi ha una facturació fixa i una
facturació variable depenent de la qualitat del servei, i avui portem aquesta facturació
variable, que representa abonar a Eulen 98.798,70 euros, que correspon al
quadrimestre de juliol a l’octubre del 2018.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, des de l’última pròrroga, com saben, ja
vàrem manifestar que votaríem en contra tant de les modificacions com dels
abonaments per no estar d’acord amb aquesta pròrroga ni amb el tracte amb els
treballadors ni que no s’hagi convocat la comissió a què es va comprometre, regidora,
entre empresa, ajuntament i treballadors.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Salellas…
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres des del primer dia hem
estat en contra d’aquest contracte amb Eulen. Parlen que els paguem un 8 per cent
que els correspon perquè queda demostrada la qualitat d’aquest servei quan hom
coneix el maltractament que pateixen les treballadores per part d’aquesta empresa.
Per tant, parlar de la qualitat del servei i que se’ls dona més diners quan les
treballadores estan patint cada dia, senyora Planas, doncs, em sembla que si més no
hauríem de canviar el barem de què significa qualitat i què no significa qualitat.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí…
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Bé, defensar aquest punt és
fàcil perquè és un corta y pega, perquè la intervenció és reiterada a cada punt. Ens
abstindrem com hem fet en altres ocasions. Perquè com hem reiterat reiteradament –
demanant–, sempre aquest 8 per cent es paga a resultes d’un informe de Cias Com,
que recordo que emet en funció de la qualitat del servei, i d’això n’hem parlat moltes
vegades, qualitat de servei, quan en realitat el que certifica és exclusivament les hores
realitzades. Bé, n’hem parlat en aquest Ple altres cops, jo entenc qualitat de servei
com, per exemple, l’efectivitat de la neteja, la bona praxis de l’empresa amb els
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treballadors i altres temes que podríem aquí esplaiar-nos dient el que cada un de
nosaltres entén com a qualitat del servei; no exclusivament que es facin o no les hores
realitzades.
I en aquest cas, el que personalment entenc com a qualitat de servei, i crec que ho
compartiria amb molts dels regidors que aquí estem, doncs, l’empresa Eulen bona
qualitat de servei no dona massa. De fet, en les reiterades reunions que últimament
tenim amb la regidora Planas i els representants de l’empresa i representants dels
treballadors, doncs, alguna de les coses que ens expliquen deixen molt que desitjar.
Per tant, nosaltres com hem fet altres vegades ens abstindrem.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si, disculpi,
senyora Planas...
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Disculpi, alcaldessa, només dir que sí que hem
tingut, com molt bé ha dit el senyor Albertí, reunions amb l’empresa, l’Ajuntament i els
representants dels treballadors. Jo crec que fa dues setmanes vàrem tenir una reunió
precisament per parlar d’aquelles qüestions per millorar allò que sigui possible. I per
tant, sí que tenim aquestes reunions. Només per informar-la.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem
a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Vots en contra?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim el següent resultat: 13 vots a
favor, 8 vots en contra i 4 abstencions.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
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: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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Vots en contra:
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.
9. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions
corresponents al quadrimestre juliol-octubre de 2018.
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1,
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses:
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308:
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al
tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA
calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs
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També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
85 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al
tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
20 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
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El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909:
El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 €
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos,
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP.
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016.
Per acord de Ple de 31 de juliol de 2018 s'han prorrogat els serveis de neteja, pel
període d'un any a partir de l'1 de novembre de 2018.
Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir una
part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la qualitat
obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària del
contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i
assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de
l'Ajuntament.
De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de
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conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% de
l'import) i una part variable en funció de la qualitat del servei (8% de l'import).
La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball)
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja sigui
per manca de substitució del personal de baixa o per altres motius), fet que originaria
la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció de les
hores de treball realment prestades.
No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres,
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega de
treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de prestació
inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.).
La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació.
La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre).
Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts
al quadrimestre juliol-octubre de 2018, emès per "Cias Com 2001, S.L.", de data 30 de
novembre de 2018.
Segon.- ABONAR a LA FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import
del 8% de les facturacions corresponents al bloc 8, retinguts i que es corresponen a la
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part variable de la facturació del quadrimestre juliol-octubre de 2018, en aplicació dels
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions
Tècniques, amb un total de 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67€ de base i 763,70 € d'IVA
calculat al 21%).
Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre de 2018 són
els següents:
*Bloc 8: 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67 € de base i 763,70 € d'IVA calculat al 21%)
Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de
la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de
qualitat obtinguts al quadrimestre juliol-octubre de 2018, per "Cias Com 2001, SL.", en
data 30 de novembre de 2018, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al següent
punt de l’ordre del dia, en concret al punt número 9. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde senyora Planas...
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és el mateix
que he repetit per Eulen, per tant, no tornaré a repetir la clàusula desena. Simplement,
aquest cas és per a l’empresa… –perdó–, per a la Fundació Mas Xirgu, i en aquest cas
l’import variable correspon a aquests 4.400,37 euros que ha dit el secretari.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Només per recordar, com que hi ha canvi de
secretari, que la regidora Elisabeth Riera no votarà en aquest punt.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, exactament. I com que hem
canviat avui… Gràcies per recordar-ho. Si no hi ha més intervencions, passem a la
votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
No, senyora Riera, no aixequi el braç. (Rialles.)
Moltes gràcies.
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Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): S’aprova per unanimitat.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada 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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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 per interès particular: s’absenta de la sessió la regidora Elisabeth Riera
Alemany, de conformitat amb les causes d’abstenció de l’article 133 del ROM i l’article
23.2) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per interès
particular.
10. Aprovació de la rectificació de l'exercici 2018 i comprovació del període 20152019 de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona.
Aquest informe té per objecte donar compliment a allò establert als articles 100 i 105
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals (en endavant RPELC), i preparar la documentació pertinent per elevar
al Ple municipal l'aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de
l'exercici 2018 i comprovació del període 2015-2019.
Aquestes característiques s'actualitzen contínuament d'acord amb l'article 102 del
RPELC, en aplicació dels sistemes informàtics de gestió que es disposen. Per aquest
motiu es presenta una relació de béns i drets amb dades identificatives generals que
poden ser detallades posteriorment, si s'escau.
Igualment aquesta rectificació és objecte de comprovació segons l'article 104 del
RPELC i article 5 del Reglament Orgànic Municipal, període 2015-2019.
Atesa la transcendència de l'aplicació dels procediments en el conjunt de la gestió del
patrimoni municipal, que comporta una gestió descentralitzada amb la implicació de
totes les àrees i serveis en la gestió dels procediments amb transcendència
patrimonial derivats de l'activitat desenvolupada des dels seus respectius àmbits, es va
aprovar per Ple ordinari de 15 de desembre de 2014 l'actualització de les normes i
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procediments per a la Gestió del Patrimoni de l'Ajuntament de Girona.
D'acord amb el volum III de les de les normes i procediments per a la Gestió del
Patrimoni de l'Ajuntament de Girona, abans del tancament dels exercicis econòmics
s'han d'aprovar les rectificacions anuals de l'inventari corresponents que han de
reflectir les incidències de tota mena de béns i drets durant aquest període.
D'acord amb els tres volums que configuren les normes i procediments obligatoris pels
diferents centres gestors de l'Ajuntament de Girona (Urbanisme, Mobilitat, Secretaria,
Sostenibilitat, etc.), aquests han proposat a través de l'aplicació informàtica un total de
854 operacions durant tot l'any 2018.
L'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona és un registre
administratiu que recull les característiques físiques, jurídiques i econòmiques dels
béns i drets de l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu de servir a l'entitat com
instrument per a la gestió i control dels seu Patrimoni. Aquest inventari es custodia i
s'autoritza pel secretari general de l'Ajuntament de Girona d'acord amb l'article 105.3
del RPELC, l'article 3.2k) del RD 128/2018, de 16 de març, del règim jurídic dels
funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, a diferència del
llibre d'inventari i balanços i del compte d'administració de patrimoni que els custodia i
és a càrrec de l'interventor de l'Ajuntament de Girona.
S'han sol·licitat els béns i drets que conformen els ens instrumentals dependents de
l'Ajuntament de Girona. Els que han aportat informació han estat els següents:
Organisme Autònom d'Educació Musical de Girona (09/01/2019, RE2019002206),
Fundació Museu del Cinema (18/01/2019, RE2019003697), Aigües de Girona, Salt i
Sarrià ( 18/02/2019, RE2019013850) Trargisa (23/01/2019, RE2019006371)
MANCOMUNITAT URBANÍSTICA GIRONA-VILABLAREIX-SALT06/02/2019
Les dades actualitzades del tipus i nombre de béns i drets de l'inventari abans del
tancar l’exercici de l'any 2018, d'acord amb les dades resultants dels sistema de
classificació establert pel programa GPA són:
Criteri

Núm. Béns

A I.1 USO PUBLICO I.1.A
A I.1 USO PUBLICO I.1.B
A I.1 USO PUBLICO I.1.D
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.B
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.D
A III.1 INMUEBLES
A III.5 CUOTAS, PARTE ALÍCUOTA

25
22
188
280
19
4987
27
25
6

88

C 116 BIENES Y DERECHOS REALES
B III.1 INMUEBLES
C I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A
C I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C
E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A
E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C
E III.1 INMUEBLES

TOTAL

4
76
5
3
51
1
41

5784

Queda pendent la conciliació dels saldos del compte d'immobilitzat i la concreció
d'operacions patrimonials validades que encara no s'han pogut comptabilitzar en el
programa Sicalwin. Aquesta situació ve motivada pel retard d'alguns centres gestors
per introduir més enllà del 31 de desembre de 2018 propostes i projectes patrimonials
efectuats durant l'exercici 2018. Tot i que des del mes de gener s'està treballant pel
tancament definitiu amb la major celeritat possible, malgrat els requeriments efectuats
a nivell intern als serveis gestors, no ha estat possible el tancament de l'anualitat dels
assentaments pendents de regularització comptable, per la qual cosa es considera
convenient no endarrerir més l'aprovació de la rectificació anual i la comprovació de
l'inventari general ni provocar més distorsions en l'operativa de les aplicacions
informàtiques del programa GPA amb els operadors dels sistemes (empreses AYTOS i
BONSER).
El valor per l’exercici 2018 del patrimoni de béns i drets que s'ha actualitzat fins al
moment a través de les operacions, actualitzacions i càrregues inicials de dades és
fins a 31 de desembre de 2018 de 148.341.963,15€ . El valor al tancament de l'any
2017 va ser de 139.143.061,28€. Aquesta diferència ve motivada tant per la
introducció del valor de les noves operacions patrimonials com per la incorporació del
valor de béns que amb anterioritat a la implantació del programa de GPA havien estat
incorporades a l'inventari sense valorar.
En el moment del tancament comptable amb el programa Sicalwin i GPA es portarà a
assabentat a l'òrgan competent la regularització definitiva dels aspectes tècnics
esmentats.
Els arxius que s'annexen en aquest acord són:
-

Informe de rectificació anual per epígrafs

-

Llibres d'inventari a 31/12/2018

-

operacions patrimonials a revisar

La competència per l'aprovació de la rectificació i comprovació de l'inventari correspon
d'acord amb l'article 222.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 105.1 del
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RPELC.
Un cop aprovada la rectificació de l'inventari pel Ple, caldrà trametre'n una còpia al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, d'acord amb l'article 105.3 del RPELC
Vistos els articles 103 i 104 del RPELC
Vist l'Art. 5 del ROM
PRIMER. Aprovar la rectificació anual de l'exercici 2018 i la comprovació del període
(2015-2019), de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona i publicarlo en el portal de transparència
SEGON.
Trametre còpia de l'inventari al Departament
de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt número
10 de l’ordre del dia. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde senyora Planas...
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que
portem és elevar al Ple l’aprovació de rectificació de l’inventari de béns i drets de
l’exercici 2018, també la comprovació del període 2015 i 2019. Són 850 operacions
que s’han fet durant tot l’any 2018. S’han sol·licitat els béns i drets que conformen
també els ens instrumentals dependents de l’Ajuntament, el que és l’Escola de Música,
la Fundació del Cinema, Aigües de Girona, Salt i Sarrià, Trargisa i la Mancomunitat
Urbanística de Girona-Vilablareix.
Aquest any 2018 el total d’inventariable són 5.784 béns, que formen tot el patrimoni
municipal. El valor d’aquest exercici 2018 del nostre patrimoni és de 148.341.963,15 –
9 milions més respecte a l'any anterior. I aquesta diferència ve motivada tant per la
introducció del valor de noves operacions patrimonials que s’han fet com per la
incorporació també al valor de béns amb anterioritat a la implantació del programa que
havien estat incorporats com a inventari, però que encara no teníem la seva valoració.
I, per tant, avui el que aprovem és rectificar aquest inventari anual.
Moltíssimes gràcies.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Veray…
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no
donarem suport a aquest punt. No és que nosaltres posem en dubte l’inventari que ens
presenten, però el que sí que és evident és que encara no ens han explicat per part de
l’equip de govern què ha passat amb tot el material del Bloom. I, per tant, com que no
sabem què ha passat ni ens han donat cap explicació i donem per fet que com que
vostès no tenen el material no està a l’inventari, però no sabem si hauria de ser-hi, si
no, perquè no sabem si algú l’ha robat, si algú se l’ha endut, si el tornaran o no el
tornaran, doncs, sincerament, nosaltres els donarem suport a una cosa que malgrat no
el meu grup, jo crec que tots els grups de l’oposició reiteradament els hem demanat
que ens ho expliquin, i l’últim que se’ns va dir per part de la regidora que té la
competència sobre aquest tema va ser que ho explicaria quan a ella li donés la gana,
doncs, el dia que a ella li doni la gana d’explicar-ho ho escoltarem i a partir d’aquí
després decidirem un vot diferent en el tema de l’inventari.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Intervencions? Senyora
Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Segur, regidora, que no li
sorprendrà el que diré, perquè nosaltres ja fa alguns temps que quan vostè porta
l’inventari ja li vàrem començar a expressar en els plenaris que des del nostre punt de
vista hi faltava el material del Bloom comprat a l’Ajuntament amb mesa de contractació
de l’Ajuntament de Girona cedit al Parc, però en qualsevol cas comprat amb mesa de
contractació. Per tant, aquest material, des del nostre punt de vista –i estem parlant…,
si és que tinc les fulles dels altres anys, però…, estem parlant del 3.10.H, 500.000
euros; 3.DTB, 555.000 euros; material informàtic, 17.000 euros; mobles, 9.700. En tot
cas, més d’1 milió d’euros de material comprat –hi ha les actes de contractació– i, en
canvi, no apareix en el patrimoni.
Però és que aquesta vegada ens sembla encara d’una gravetat més gran, perquè
vostès a part de portar l’inventari ens porten la comprovació del període 2015-2019;
per tant, ens porten –perquè he revisat l’inventari i no hi era aquesta material–, ens
porten, per tant, una revisió volgudament errònia. Perquè el que segur que no podran
dir és que no els hem avisat. Miri, els ho hem dit a comissions informatives, vostè –que
li ho vaig agrair– ens va reunir amb els responsables tècnics de Patrimoni, hem entrat
preguntes com a grup municipal, hem entrat conjuntament amb altres regidors la
sol·licitud d’informes jurídics.
Per tant, o modifiquen la seva actitud d’aquest ocultisme a l’entorn del Bloom i el seu
material o ens veurem obligats després –perquè hem esgotat tots els camins que ens
dona l’Ajuntament– a explorar altres camins que tinguem per saber si hi ha tot el
material, on està aquest material i sobretot que s’actualitzi el patrimoni. Perquè és que
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vostè no sé si és conscient: estableixen aquesta revisió 2015-2019 a l’equip de govern
que hi hagi errònia, per tant, això ens sembla d’una gravetat extrema.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Salellas…
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, ens afegim una mica en la línia
expressada en les dues últimes intervencions. Nosaltres, en primer lloc, no participem
ni de la compra ni de la gestió de l’inventari perquè no hem format part del Govern en
els últims anys, i, per tant, allò que decideixen vostès és a partir de les seves
polítiques públiques. I bona part d’aquest inventari depèn d’allò que vostès decideixen.
Moltes de les polítiques, doncs, no les hem compartides. Aquest punt ens portaria,
evidentment, a una abstenció, que seria el més lògic.
Però hi ha dos elements que ens fan tendir cap al no, i que crec que s’han de posar
sobre la taula. El primer és el del Bloom, que n’han parlat també els grups que m’han
precedit anteriorment, però que ens preocupa profundament perquè es tracta, doncs,
de material de molts valor, del qual nosaltres també, de fet, hem entrat una petició d’un
informe jurídic al respecte, que malgrat les converses que hi ha hagut han estat
incapaços de donar-nos la informació pertinent detallada del procediment de com ha
anat tot i de quan inventariarem exactament aquest material. Tot això han estat
incapaços de dir-nos-ho i de transmetre’ns-ho. I, per tant, amb aquests diners i amb
aquesta mala gestió, nosaltres no ho podem elevar.
I l’altre és evident que és el Santos, és el fons Santos: són milions d’euros que aquest
Ajuntament porta gastats per a un projecte que és el fons Santos Torroella, del qual a
data d’avui –a data d’avui, que ara no me’n recordo quina és, deu ser 7 o 8 d’abril–, 8
d’abril, no tenen encara projecte –no tenen projecte. Una compra que van fer a
l’anterior legislatura. I aquest Govern ha estat incapaç de presentar un projecte als
grups de l’oposició on digui «el fons Santos Torroella tindrà aquest ús», després de
gastar-nos més de 3 milions d’euros en la seva compra, de comprometre la inversió de
la Generalitat i de la Diputació, que, evidentment, significa que no comprometran en
altres projectes culturals que hi pugui haver o que puguin proposar-se a la ciutat. I a
data d’avui no tenim projecte del Santos, o si el tenen, com en el cas del Bloom,
l’amaguen a l’oposició –l’amaguen a l’oposició– i també a la ciutadania.
I aquest mecanisme de gestionar el patrimoni i allò que ha comprat la ciutat per valor
de milions d’euros aquest grup no ho pot avalar.
Gràcies.
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Únicament per
anunciar l’abstenció del nostre grup.
Gràcies.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé sí la
senyora Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo només dir
respecte al Bloom que està entrat en una sola unitat, consta una relació annexa; a
vostès els vàrem passar totes les relacions, si volen els ho podem mostrar. Està entrat
en una sola unitat, consta com una relació annexa on hi ha tots els béns. I s’han entrat
els decrets de compra del material i la seva relació de béns que tenim. Per tant, això
s’ha entrat.
I no hem donat de baixa cap bé del Bloom, entre altres coses, perquè qui ho té en
custòdia, en aquest cas és el Parc Científic, no ens ha notificat res. I, per tant,
nosaltres sí que ho tenim inventariat i consta com una sola unitat en una relació
annexa.
Jo si vostès volen, demà ens reunim amb el cap de Patrimoni i els mostra que hi ha el
Bloom en una sola unitat amb tota aquesta relació annexa.
Jo crec que era important que se sàpiga que sí que hi és, però que no s’ha donat de
baixa perquè per donar-ho de baixa necessitem, evidentment, que qui està en custòdia
ens ho notifiqui, ens ho digui.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant,
passaríem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Vots en contra?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): S’aprova amb 10 vots favorables, 9
vots en contra i 6 abstencions.

VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria simple dels assistents.
Vots a favor:
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Abstenció:
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Vots en contra:
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama.

11. Modificació pla estratègic de subvencions.
Estableix l'article 8 i la disposició addicional 13a. i 17a. de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, que les administracions que proposin
l'establiment de subvencions hauran de concretar en un pla estratègic els objectius i
efectes que es pretenen, el termini per la seva consecució, els costos previsibles i les
seves corresponents fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas, al
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.
El Pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió de caràcter programàtic
sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l'àmbit intern de l'Ajuntament de
Girona, sense incidència directa en els particulars i sense crear drets o obligacions per
ells. La seva efectivitat quedarà condicionada a les diverses línies de subvencions i a
la disponibilitat pressupostària de cada exercici, amb la modificació conseqüent de les
quanties previstes al mateix com a cost previsible.
Analitzat el Pla aprovat per acord de Ple de data 18 de febrer i que fa referència a
l'exercici 2019 s'ha observat per part del departament d'esports la necessitat de
tramitar modificació als efectes d'incloure una línia de subvencions relativa a ajuts per
participar en curses solidàries : Trailwalker i Oncotrail.
-

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
Ordenança General de subvencions publicada al BOP de Girona, número 237
de data 10 de desembre de 2015
-

Bases d'execució de pressupost

Aprovar la modificació de l'annex I del Pla Estratègic de Subvencions aprovat per
acord plenari de data 18 de febrer de 2019 quedant redactat segons informes adjunts
a l'expedient.
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Els imports en el mateix relacionats ho són com a costos previstos de cada actuació i
queden condicionats i poden ser objecte de modificació segons disponibilitats
pressupostàries degudament aprovades.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de
l’ordre del dia, en aquest cas el punt número 11.
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Planas…
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies. Simplement és aprovar la
modificació del Pla estratègic de subvencions, en el qual s’afegeixen dues entitats, la
Trailwalker i l’Oncotrail. Dir que hi ha una convocatòria per a la concessió de
subvencions per participar en aquestes curses solidàries i, per tant, ara ho hem afegit
aquí al Pla de subvencions perquè hi constés, tal com marca la normativa.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Sí, senyor… –ai, disculpi, em surt Albertí–, Rodríguez. Disculpi, miri, ara se m’han
creuat els cables. Disculpi, senyor Rodríguez.
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): A veure, evidentment, estem totalment
d’acord que l’Oncotrail rebin l’ajuda per part…, i que es puguin presentar equips i que
puguin tenir ajudes. Igual que el Trailwalker. No estem pas en contra de tot això. Però
jo, d’alguna manera, era per explicar fins i tot al regidor: fa un parell d’anys o més, en
base a algun altre problema de donar subvencions o de donar ajudes, diríem, als
equips que havien fet fases, etcètera, vam aconsellar a la regidora d’aleshores que fos
el Consell Municipal d’Esports el que reflexionés sobre aquests temes i que hi hagués
un mínim acord, perquè creiem que seria el marc.
Ho diem perquè…, i estem totalment d’acord en aquestes, eh?, però per què no
alguna altra que hem vist, per exemple, dels sahrauís, que hi ha alguna cursa,
etcètera.
Simplement per això, nosaltres creiem que ha d’haver-hi un lloc de debat i de fer una
bona planificació.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Salellas.
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres ens abstindrem, en
primer lloc, perquè sempre que porten aquest Pla de subvencions ens abstenim,
perquè és una decisió molt seva, de l’equip de govern, decidir aquestes subvencions.
Però, en segon lloc, perquè en aquest cas concret sí que volíem fer arribar una
reflexió, i és que nosaltres entenem que les polítiques públiques de cooperació, que
entenem que és on haurien d’anar o s’entén que van aquests diners, no haurien d’anar
a través de pagar subscripcions o inscripcions, millor dit, d’equips a una cursa o una
altra, que en definitiva aquesta subvenció és el que és, pagar la inscripció d’un equip a
una cursa. Així és com se’ns ha explicat a nosaltres aquest matí.
Nosaltres entenem que aquesta no és la política de cooperació que ha de fer un
ajuntament, la de pagar inscripcions d’un equip en una cursa, sinó que, en tot cas, el
que ha de decidir és a on creu, a quines entitats o quines bases s’han de fer perquè
les entitats puguin tenir subvencions de cara a fer feina en ares de la cooperació. Així
és com nosaltres entenem la política de cooperació i que tindria més sentit.
Per això també farem una abstenció avui. També, evidentment, perquè hi ha altres
entitats que fan curses solidàries que no reben aquest suport. Una cursa solidària, per
exemple, la dels sahrauís, quan fem una subvenció a aquesta cursa se’n beneficien
absolutament tots els participants. Amb les bases que ens porten avui vostès, qui se’n
beneficia directament és les quatre persones que s’inscriuen de cara equip, o això és
com se’ns ha explicat a nosaltres. Clar, si les coses que se’ns van explicant llavors
quan arribem a ple són diferents, clar, falla la informació.
Però, en tot cas, això també fa que avui ens abstenim.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyor
Albertí…
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Ara sí. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, estem
parlant d’una subvenció que afecta un programa d’esports anomenat «Promoure,
potenciar i diversificar la pràctica esportiva a la ciutat» i, en concret, és una subvenció
per participar a curses solidàries, la Trailwalker i l’Oncotrail, i estem parlant d’una
quantitat de 2.800 euros. Tampoc estem parlant d’una gran quantitat, són 2.800 euros.
Però el fet és que a nosaltres ens sembla…, ja em sembla correcte, eh?, la subvenció
a curses amb finalitats solidàries, però fins aquest matí ens preguntàvem si aquesta
subvenció anava adreçada directament a l’entitat organitzadora o estava adreçada a
algun equip participant; avui ho hem aclarit amb la regidora Maria Àngels Planas, cosa
que li agraeixo. Que concretament ella ens ha dit que anaven adreçades a
subvencionar equips que participaven en aquestes curses solidàries.
Bé, però, llavors, nosaltres teníem el mateix dubte que han expressat aquí altres
persones que han intervingut: com és que, per exemple, no se subvencionen, per
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exemple, curses solidàries com l’ACAPS-Girona a favor del poble sahrauí?, que, per
cert, serà el primer de maig. I aquí faig la «xapa» de la propaganda. O la de la lluita
contra el càncer que es fa el mes de febrer?
Bé, és una pregunta que ens formulàvem: com és que no se subvenciona? En aquest
cas, probablement subvencionar les entitats perquè poguessin participar persones
que, bé, no tenen els recursos per participar-hi.
Vaig parlar amb el tècnic d’esports i em va dir que, clar, la diferència és que la
inscripció a una cursa com la de l’ACAPS em sembla que val entre deu i dotze euros –
ara no ho recordo, és molt petita–, es diferenciava dels mil i escaig que val la
inscripció. Home, però tampoc hauria de ser aquesta la raó, vull dir, hauríem de ser
tots, independentment del cost de la inscripció, poder subvencionar, doncs, aquelles
persones que tinguin dificultats. Perquè els asseguro que hi ha gent que té dificultats
per pagar els dotze euros que val una cursa d’aquestes.
Bé, nosaltres tot i així votarem favorablement, perquè, com deia al començament, sí
que ens agrada i contemplem que s’afavoreixi la pràctica esportiva a la ciutat i es
reconeguin curses solidàries.
Bé, moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, em sap greu
si no m’he explicat bé, ho explicaré una mica resumidament.
O sigui, la Trailwalker i l’Oncotrail, les inscripcions per equips han de fer un mínim de
donatiu cada una respectivament, una de 1.500 euros i l’altra de 1.000 euros. Llavors,
aquesta subvenció que nosaltres donem va íntegrament a l’entitat. M’entens? Llavors,
per això es fan aquestes subvencions.
Les altres, com bé ha dit el senyor Albertí, la cursa dels sahrauís està destinada a
persones que és veritat que paguen deu euros, una quantitat petita.
Per tant, nosaltres el que fem és subvencionar les entitats mitjançant aquestes
aportacions que fem nosaltres als equips, perquè van íntegrament –íntegrament– a
l’entitat, aquestes subvencions que nosaltres donem.
No sé si se m’ha entès correctament.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfectament. Moltes gràcies. Si
els sembla, passaríem a l’aprovació…Disculpi, senyor Salellas, no té la paraula.
Passaríem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
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Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim un resultat de 14 vots
favorables i 11 abstencions.
Sra. Marta Madrenas i 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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Abstenció:
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.

12. Acord per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal entre
l'Ajuntament de Girona i l'Agència Tributària de Catalunya.
1.
En sessió del Ple de l'Ajuntament de Girona de data 12 de setembre de 2017
es va aprovar l'adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i les Entitats Locals per l'establiment de diversos nivells de col·laboració
en matèria tributària (en endavant el Conveni), al qual dóna publicitat la Resolució
VEH/2451/2017, de 18 d'octubre. Aquesta adhesió es va materialitzar amb la signatura
del Conveni, en data 6 d'octubre de 2017.
2.
La col·laboració interadministrativa que estableix el Conveni esmentat ha
d'anar acompanyada de la convenient agilització en la circulació de les dades entre les
administracions signants. I aquesta agilització s'ha de compatibilitzar amb l'adopció de
les mesures necessàries per garantir en tot moment la protecció dels drets dels
interessats en relació a la protecció de dades de caràcter personal, així com
l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades tractades a fi d'evitar-ne
l'accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.
3.

L'establiment d'un encàrrec del tractament entre el responsable del
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tractament i terceres persones o entitats, per tal que aquestes duguin a terme un
tractament de dades personals per compte d'aquell, s'ha de fer mitjançant un acord
d'encàrrec, amb el contingut que estableix l'article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant RGPD) i l'article 33
de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals (en endavant LOPD- GDD).
4.
De l'objecte de l'acord no se'n deriven drets ni obligacions de caràcter
econòmic per cap de les parts.
Fonaments de Dret
1.
Atès que, l'article 47 de la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic
del sector públic, i l'article 108 de la Llei catalana 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, disposen que
quan de l'instrument que es du a terme se'n deriven obligacions jurídiques directes per
a les parts, com és el cas, amb independència de la denominació de l'instrument,
aquest es qualifica jurídicament com a conveni i es regeix pel règim jurídic d'aquests.
En conseqüència, l'acord d'encàrrec de tractament de les dades s'ha de formalitzar
mitjançant conveni, ja que conté obligacions jurídiques per a les parts.
2.
Atès que, d'acord amb l'article 48 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic (en endavant, Llei 40/2015), les Administracions Públiques,
en l'àmbit de les seves respectives competències, podran subscriure convenis amb
subjectes de dret públic i privat, sense que això pugui suposar cessió de la titularitat de
la competència.
3.
Atès que, d'acord amb l'article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, les
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o
vinculades, en l'àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d'interès comú. Els convenis, segons l'article 109 de la llei esmentada, tenen
caràcter voluntari i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts.
4.
Atès que l'article 50.1 Llei 40/2015 requereix que per mitjà de memòria
justificativa s'analitzi el caràcter no contractual de l'activitat, tenint en compte que els
convenis administratius són, d'acord amb l'article 47.1 Llei 40/2015 acords amb efectes
jurídics adoptats per les Administracions Públiques entre sí o amb subjectes de dret
privat per a un fi comú, sense que puguin comprendre, en cap cas, prestacions pròpies
dels contractes. En aquest sentit, un cop analitzat l'objecte del conveni, es desprèn
que es tracta d'establir una col·laboració institucional per a portar a terme una actuació
amb la finalitat d'aconseguir objectius compartits, sense que hi hagi cap interès
patrimonial per cap de les parts signatàries.
5.

Atès que l'article 116 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost disposa que les
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administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions, i també poden
encarregar la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres
administracions, organismes o entitats públiques.
6.
Vist que s'han complert tots els tràmits preceptius per a la tramitació dels
convenis de col·laboració que disposa la Llei 40/2015, i especialment els que disposen
els articles 10, 107 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, segons la redacció
donada per la Llei 10/2011, 29 desembre, de simplificació i millora de la regulació
normativa.
Aprovar la subscripció del Conveni sobre l'acord d'encàrrec de tractament de les dades
entre l'Agència Tributària de Catalunya i l'Ajuntament de Girona vinculat a l'aplicació
del Conveni de col·laboració en matèria tributària subscrit en data 6 d'octubre de 2017.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt
número 12 de l’ordre del dia.
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Tinenta
d’alcalde…
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple del
setembre del 2017 vàrem aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència
Tributària i l’entitat local, establint diversos nivells de col·laboració en matèria tributària.
Aquesta adhesió es va materialitzar amb la signatura del conveni del 6 d’octubre del
2017. I aquesta col·laboració interadministrativa estableix també que el conveni
esmentat ha d’anar també acompanyada d’una agilització de la circulació de les dades
entre les administracions signants, i aquesta agilització s’ha de compatibilitzar amb
l’adopció de mesures necessàries per garantir en tot moment la protecció dels drets
dels interessats en relació amb la protecció de dades de caràcter personal, així com
també l’autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades tractades a fi d’evitarne l’accés, l’alteració o la pèrdua del tractament autoritzat.
I, per tant, per això portem aprovar la subscripció d’aquest conveni sobre l’acord
d’encàrrec del tractament de les dades entre l’Agència Tributària i l’Ajuntament de
Girona, vinculat a l’aplicació d’aquest conveni amb la col·laboració en matèria
tributària.
Moltíssimes gràcies.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Veray…
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Com ja vaig fer
en el Ple del 12 de setembre del 2017, i podria repetir tota la meva intervenció,
nosaltres hi votarem en contra. Ja els vaig dir en aquells moments que jo actes de fe i
de bondat d’un conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya, que vostès consideren
una estructura d’estat, i l’Ajuntament de Girona, cap ni una, i menys pel tractament de
les dades personals dels gironins i les gironines, que, sincerament, no tinc cap dubte
que segurament si necessiten fer-les servir per fer il·legalitats, les faran servir, tant la
seva estructura d’estat com és l’Agència Tributària de Catalunya com vostès mateixos,
perquè no seria la primera vegada.
Per tant, hi votarem en contra com vam fer el setembre del 2017.
I a més, dir-los que hem revisat tot aquest conveni què havia suposat per a
l’Ajuntament i, sincerament, suposa zero: no s’ha avançat en res, ni en millorar de
tributs ni en millora de tractament de res per als ciutadans i ciutadanes de Girona. Per
tant, com els dic, una escenificació més de vostès, entre vostès que són
independentistes i l’Agència Tributària de Catalunya, que vostès segueixen
considerant –suposo– una estructura d’estat i nosaltres no.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Pujola…
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Al Ple ordinari del 12 de
setembre del 2017 nosaltres ja vam votar en contra d’aquesta adhesió. I en el seu dia,
doncs, més enllà de parlar d’allò que hauria de ser l’assumpte cabdal, que és el
tractament de dades de caràcter personal, es va ressaltar per vostè, regidora, i cito
textualment, que «l’objectiu d’aquest conveni és anar desenvolupant una relació en
matèries tributàries entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona i,
evidentment, la creació d’una gestió tributària catalana.» I, a més a més, la resta
d’intervencions van anar en la mateixa línia emetent vots favorables. I cito frases
textuals d’aquell moment: «per enfortir el que són les estructures d’un país, per
disposar d’una agència tributària que funcioni i que estigui connectada amb els
municipis quan declarem la república catalana o també com a eina d’estat».
Òbviament, regidora, li diem el mateix que li vam dir l’altre dia: és un conveni totalment
prescindible i nosaltres hi votarem en contra.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, el nostre grup municipal s’abstindrà en
aquest punt per una qüestió que ja li vaig traslladar a la Comissió Informativa
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d’Hisenda i és que des del nostre punt de vista, si algun interès tenen aquest tipus de
convenis amb altres institucions i –sovint també n’havíem parlat amb la Seguretat
Social, és poder aplicar mesures de fiscalitat progressiva, perquè cada vegada que
negociem les ordenances vostè ens diu que ens és impossible tenir aquestes dades,
aplicar els rebuts de manera automàtica. Per tant, ens abstenim perquè pensem
que…, bé, perdem una oportunitat en aquest punt de tenir una eina que realment
aporti alguna cosa a aquest Ajuntament.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Pèlach…
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Nosaltres hi donem una mirada
positiva a aquesta reflexió que feia la senyora Paneque. Nosaltres estem d’acord,
diguéssim, en el fet que s’aprovi aquest conveni entenent que ha de ser un pas per
avançar en aquest sentit, per avançar, doncs, en aquella informació que ens pot
facilitar avançar també en la fiscalitat progressiva, però també en altres àmbits
relacionats amb la fiscalitat.
I, en qualsevol cas, sé que vam parlar de la possibilitat de multes o de cobrament de
multes o així, nosaltres també li diríem que més enllà de l’Agència Tributària de
Catalunya, estaria bé que fessin convenis d’aquest tipus amb altres organismes,
organitzacions com pot ser, per exemple, l’Idescat o així, que ens permetrien ja no
només per un tema de fiscalitat, sinó tenir dades més reals del nostre municipi… Tenir,
bé, una sèrie d’informacions que segur que ens poden ser útils, doncs, per al dia a dia
també del funcionament de l’Ajuntament i que ara mateix no disposem perquè no
tenim la capacitat de realitzar les enquestes, per exemple, que sí que pot fer l’Idescat.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí…
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres com que sí
que considerem que és un efecte positiu la subscripció d’aquest conveni, hi votarem
favorablement.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla,
passem a la votació d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Vots en contra?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): 18 vots favorables, 3 vots en contra
i 4 abstencions.
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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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Abstenció:
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Vots en contra:
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
13. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja
establert amb l'empresa "Eulen. SA."
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1,
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses:
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308:
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al
tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
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1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA
calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
85 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al
tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%.
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Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora:
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs
20 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909:
El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 €
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%.
Amb els següents preus / hora:
Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs
Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs
Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de
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les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos,
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP.
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant
van entrar en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016.
Per acords del Ple de la Corporació de dates 8 de maig, 10 de juliol de 2017, 13 de
novembre de 2017, 12 de febrer, 9 d'abril, 9 de juliol, i 8 d'octubre de 2018, s'han
aprovat diferents modificacions del contracte establert amb EULEN, S.A., NIF A28517308.
Per acords del Ple de la Corporació de data 31 de juliol de 2018, s'han prorrogat els
serveis de neteja, pel període d'un any a partir del dia 1 de novembre de 2018.
Pel que fa a la primera anualitat del contracte, una part de les hores que corresponen
a aquestes modificacions s'han aplicat a la bossa hores ofertada per l'empresa.
Pel que fa a la segona anualitat del contracte, una part de les hores que corresponen a
aquestes modificacions s'han aplicat a la bossa d'hores ofertada per l'empresa,
quedant la bossa d'hores dels diferents blocs de la següent manera:
Bloc 1:
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 1.872 hores laborables, per un
import de 25.406,55 €, IVA inclòs.
Bloc 2:
La bossa d'hores del bloc 2 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del
contracte.
Bloc 3:
Quedant encara disponible una bossa de 52 hores laborables diürnes i 7 hores
diumenges i festius, amb un import de 867,27 €, IVA inclòs.
Bloc 5:
La bossa d'hores del bloc 5 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del
contracte.
Pel que fa a la tercera anualitat del contracte es torna a disposar de la bossa d'hores
ofertada per l'empresa.
Bloc 1:
Queda disponible una bossa d'hores de 1.920 hores laborables, per un import de
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26.058,20 €, IVA inclòs.
Bloc 2:
Queda disponible una bossa d'hores de 500 hores laborables i 85 hores festives, per
un import de 8.747,96 €, IVA inclòs.
Bloc 3:
Queda disponible una bossa d'hores de 60 hores laborables diürnes i 10 hores
diumenges i festius, amb un import de 1.045,14 €, IVA inclòs.
Bloc 5:
Queda disponible una bossa d'hores de 50 hores laborables i 20 hores diumenges i
festius, amb un import de 1.140,24 €, IVA inclòs.
De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, amb els informes de Cias
Com i la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a l'aplicatiu
de la central de peticions de la neteja, adjudicatària del contracte dels serveis de
consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a
l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament, en els que
es recullen els canvis d'horari, altes de nous equipaments, ampliacions i neteges
extres, que s'han dut a terme els últims mesos, amb els corresponents pressupostos.
Cal tenir present que l'empresa adjudicatària en la seva oferta i pel que fa als lots 1, 2,
3 i 5, va oferir una bossa d'hores anual per neteges extres, incidentals, obres i casals
d'estiu segons el lot. Els imports anuals de la bossa d'hores dels diferents lots ja estan
inclosos en l'import anual d'adjudicació.
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic i atès que el contracte del servei de neteja d’edificis i
dependències municipals, fou adjudicat abans de la seva entrada en vigor, la
normativa aplicable és el TRLCSP.
Vist el previst a la clàusula XXVI del plec de clàusules administratives particulars
reguladores del contracte:
1. Una vegada perfet el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir- hi
modificacions en els centres o elements que l’integren, degudes a l’augment, la
reducció o la supressió d’edificis i/o espais, la substitució d’uns per altres o la
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma
acumulada, en més o en menys, el 10% de l’import de l’adjudicació i seran aprovades
per resolució de l’òrgan de contractació.
Si la modificació implica la inclusió d’algun nou edifici o reducció d’un local es
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determinarà el número d’hores i horari de la realització del servei i s’aplicaran els preus
hora unitaris ofertats per l’adjudicatari.
S’utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies d’actuació
derivats
de
reestructuracions
organitzatives
o
constructives
(noves
compartimentacions, reformes o remodelacions), així com per neteges extraordinàries.
Atès que el contractista ha presentat el pressupost per cadascuna de les neteges que
es proposen aprovar, s'entén efectuat el tràmit d'audiència recollit en el PCAP.
Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP, així com els articles 99, 156 i 219 del
TRLCSP.
Atès que l'import acumulat de les modificacions ja aprovades (acords de Ple de 8 de
maig, 10 de juliol, 13 de novembre de 2017, 12 de febrer, 9 d’abril, 9 de juliol, i 8
d’octubre de 2018) i les que s’inclouen en el present acord, no superen el 10% de
l'import d'adjudicació.
I atesa la bossa d’hores per neteges extres, incidentals i obres i casals d’estiu, en la
part que queda disponible pel que fa a la segona anualitat del contracte, i prevista en
la licitació del servei pel que fa a la tercera anualitat.
Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis
de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents als
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308:
1.- Local social AAVV St Narcís Sud (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en
l'adjudicació del servei de manteniment, però durant la segona anualitat del contracte
l'espai no s'ha netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de
conformitat amb l'informe emès per Cias Com de data 14 de febrer de 2019. S'haurà
de donar de baixa l'import de la segona anualitat del contracte que correspon a tres mil
tres-cents vint-i-un euros amb quaranta-quatre cèntims (3.321,44 €), dels quals
2.744,99 € corresponen a la base imposable i 576,45 € a l'IVA calculat al 21%,
corresponent al període 1 de novembre de 2017 i fins a 30 d'octubre de 2018 (12
mesos).
Amb el següent detall:
L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2017
(2 mesos) és de cinc-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta-set cèntims (553,57
€), dels quals 457,50 € corresponen a la base imposable i 96,07 € a l'IVA calculat al
21%.
L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2018 (10
mesos) és de dos mil set-cents seixanta-set euros amb vuitanta-set cèntims (2.767,87
€), dels quals 2.287,49 € corresponen a la base imposable i 480,37 € a l'IVA calculat al
21%.
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2.- Local social Montseny (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en l'adjudicació del
servei de manteniment, però durant la segona anualitat del contracte l'espai no s'ha
netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de conformitat amb
l'informe emès per Cias Com de data 14 de febrer de 2019. S'haurà de donar de baixa
l'import de la segona anualitat del contracte que correspon a nou-cents quaranta euros
amb seixanta-un cèntims (940,61 €), dels quals 777,36 € corresponen a la base
imposable i 163,25 € a l'IVA calculat al 21%, corresponent al període 1 de novembre
de 2017 i fins a 30 d'octubre de 2018 (12 mesos).
Amb el següent detall:
L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2017
(2 mesos) és de cent cinquanta-sis euros amb setanta-set cèntims (156,77 €), dels
quals 129,56 € corresponen a la base imposable i 27,21 € a l'IVA calculat al 21%.
L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2018 (10
mesos) és de set-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (783,84 €),
dels quals 647,80 € corresponen a la base imposable i 136,04 € a l'IVA calculat al
21%.
3.- Centre de distribució d'aliments (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en
l'adjudicació del servei de manteniment, però durant la segona anualitat del contracte
l'espai no s'ha netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de
conformitat amb l'informe emès per Cias Com de data 14 de febrer de 2019. S'haurà
de donar de baixa l'import de la segona anualitat del contracte que correspon a onze
mil cinc-cents setanta euros amb quaranta-tres cèntims (11.570,43 €), dels quals
9.562,34 € corresponen a la base imposable i 2.008,09 € a l'IVA calculat al 21%,
corresponent al període 1 de novembre de 2017 i fins a 30 d'octubre de 2018 (12
mesos).
Amb el següent detall:
L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2017
(2 mesos) és de mil nou-cents vint-i-vuit euros amb quaranta-un cèntims (1.928,41 €),
dels quals 1.593,73 € corresponen a la base imposable i 334,68 € a l'IVA calculat al
21%.
L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2018 (10
mesos) és de nou mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (9.642,02 €), dels
quals 7.968,61 € corresponen a la base imposable i 1.673,41 € a l'IVA calculat al 21%.
4.- Espai Cívic El Molí (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en l'adjudicació del
servei de manteniment, però durant la segona anualitat del contracte l'espai no s'ha
netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de conformitat amb
l'informe emès per Cias Com de data 14 de febrer de 2019. S'haurà de donar de baixa
l'import de la segona anualitat del contracte que correspon a vint-i-dos mil sis-cents
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims (22.685,81 €), dels quals 18.748,60 €
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corresponen a la base imposable i 3.937,21 € a l'IVA calculat al 21%, corresponent al
període 1 de novembre de 2017 i fins a 30 d'octubre de 2018 (12 mesos).
Amb el següent detall:
L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2017
(2 mesos) és de tres mil set-cents vuitanta euros amb noranta-set cèntims (3.780,97
€), dels quals 3.124,77 € corresponen a la base imposable i 656,20 € a l'IVA calculat al
21%.
L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2018 (10
mesos) és de divuit mil nou-cents quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims
(18.904,84 €), dels quals 15.623,84 € corresponen a la base imposable i 3.281,00 € a
l'IVA calculat al 21%.
5.- Local Social Sant Daniel (Bloc 3): Petició 283. Restar temps de la neteja de les
Sales 1 i 2 i destinar-lo a la neteja de la Sala 3, durant el mes de juliol, ja que a la Sala
3 es farà el casal d'estiu, i a la Sala 1 i 2 la programació d'activitats és menor durant
l'estiu i concretament a la Sala 1 destinada a les activitats de l'Associació de la gent
gran de Sant Daniel no acull cap activitat fins al mes de setembre.
6.- Locals del Carrer Noguer i Locals de la plaça Llimoners (Bloc 3): Petició 303.
Traspassar un total de 7,25 hores de neteja dels locals de la plaça Llimoners als locals
del carrer Noguer durant el període del 5 al 21 de setembre de 2018, ja que durant
aquest període no hi ha activitat en els locals de la plaça Llimoners.
7.- Escola Carme Auguet (Bloc 1): Petició 305. Neteja d'obra de l'espai de la cuina
derivada de les obres del canvi de caldera. Aquestes neteges es fan amb les hores ja
contractades.
8.- Casals d'estiu a les escoles bressol el mes de juliol de 2018 (Bloc 1): Petició 270.
Aprovació de les neteges dels casals d'estiu a les escoles bressol juliol 2018 amb un
total de 631 hores de netejadora (segona anualitat bossa d'hores), amb un import total
de vuit mil cinc-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-vuit cèntims (8.566,58 €), dels
quals 7.079,82 € corresponen a la base imposable i 1.486,76 € a l'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2018/829.
9.- Casals d'estiu a les escoles 2018 (Bloc 1). Petició 274. Aprovació de les neteges
dels casals d'estiu 2018 a les escoles amb un total de 2.273 hores, distribuïdes en 50
hores el mes de juny, 2.135 hores el mes de juliol i 88 hores el mes d'agost, amb un
import total de trenta-quatre mil cent vint-i-dos euros amb quaranta-dos cèntims
(34.122,42 €), dels quals 28.200,35 € corresponen a la base imposable i 5.922,07 € a
l'IVA calculat al 21%.
Amb el següent detall:
L'import de les 50 hores del mes de juny és de 678,81 €, dels quals 561 € corresponen
a la base imposable i 117,81 € a l'IVA calculat al 21%.
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L'import de les 2.135 hores del mes de juliol és de 32.248,91 €, dels quals 26.651,99 €
corresponen a la base imposable i 5.596,92 € a l'IVA calculat al 21%.
L'import de les 88 hores del mes d'agost és de 1.194,71 €, dels quals 987,36 €
corresponen a la base imposable i 207,35 € a l'IVA calculat al 21%.
Les 50 hores del mes de juny (segona anualitat bossa d'hores), amb un import de siscents setanta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims (678,81 €), dels quals 561 €
corresponen a la base imposable i 117,81 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 50 hores
de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb
càrrec a l'AD 2018/829.
Les 1.105,5 hores del mes de juliol (segona anualitat bossa d'hores), amb un import de
quinze mil vuit euros amb quaranta-nou cèntims (15.008,49 €), dels quals 12.403,71 €
corresponen a la base imposable i 2.604,78 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes
1.105,5 hores de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d'hores laborables
del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2018/829.
La 1.029,5 hores restants del mes de juliol amb un import de disset mil dos-cents
quaranta euros amb quaranta-dos cèntims (17.240,42 €), dels quals 14.248,28 €
corresponen a la base imposable i 2.992,14 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2019 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a les
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
Les 88 hores del mes d'agost (segona anualitat bossa d'hores), amb un import de mil
cent noranta-quatre euros amb setanta-un cèntims (1.194,71€), dels quals 987,36 €
corresponen a la base imposable i 207,35 € a l'IVA calculat al 21%. Aquestes 88 hores
de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb
càrrec a l'AD 2018/829.
10.- Escola Cassià Costal (Bloc 1): Petició 289. Neteja extraordinària per ampliació
casal d'estiu al mes d'agost, amb un total de 34 hores de netejadora (2 hores diàries
de dilluns a divendres), durant el període de l'1 al 31 d'agost de 2018, amb un import
de cinc-cents seixanta-nou euros amb trenta-vuit cèntims (569,38 €), dels quals 470,56
€ corresponen a la base imposable i 98,82 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2019 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a les
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.

11.- Escola Josep Dalmau Carles (Bloc 1): Petició 300. Neteja extraordinària per les
obres del canvi de coberta de l'escola, amb un total de 88 hores de netejadora, amb un
import de mil quatre-cents setanta-tres euros amb seixanta- vuit cèntims (1.473,68 €),
dels quals 1.217,92 € corresponen a la base imposable i 255,76 € a l'IVA calculat al
21%. Amb càrrec a la partida 2019 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base
12a del pressupost 2019.
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12.- Escola Montfalgars (Bloc 1): Petició 327. Neteja extraordinària degut a la trobada
de simpatitzants de Compromís per Girona, amb un total de 3 hores de netejadora,
amb un import de cinquanta euros amb vint-i-quatre cèntims (50,24 €), dels quals
41,52 € corresponen a la base imposable i 8,72 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a
la partida 2019 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a
les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
13.- Escola Montfalgars (Bloc 1): Petició 328. Neteja extraordinària degut a la
celebració el dia 1 de desembre de 2018 de la Jornada d'Intercanvi d'Experiències,
amb un total de 5 hores de netejadora (3a anualitat bossa d'hores), amb un import total
de seixanta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims (67,88 €), dels quals 56,10 €
corresponen a la base imposable i 11,78 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2019/11702.
14.- Escola Eiximenis (Bloc 1): Petició 356. Neteja extraordinària el dia 18 de febrer de
2019, entre les 6:30 i les 8:30 del matí, degut a la celebració el diumenge 17 de febrer
de 2019 de la Marató Vies Verdes, amb un total de 2 hores de netejadora (3a anualitat
bossa d'hores), amb un import total de vint-i-set euros amb quinze cèntims (27,15 €),
dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2019/11702.
15.- Escola Marta Mata (Bloc 2): Petició 306. Aprovació de l'ampliació del servei de
neteja del gimnàs de l'escola degut a les activitats fisicoesportives del Servei Municipal
d'Esports pel curs escolar 2018/2019 (de l'1 d'octubre de 2018 al 21 de juny de 2019),
amb una hora al dia de netejadora de dilluns a dijous, que representen un total de
147 hores de netejadora per l'esmentat període i un import total de dos mil trescents noranta-dos euros amb trenta-cinc cèntims (2.392,35 €), dels quals 1.977,15 €
corresponen a la base imposable i 415,20 € a l'IVA calculat al 21%. L'import mensual
serà de 265,81 €, IVA inclòs. Al tractar-se d'una neteja per un període d'aquest servei
es facturarà el 100%.
Amb càrrec a la partida 2019 201 34100 22611 Activitats fisicoesportives del vigent
pressupost municipal.
16.- Pavelló Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 317. Neteja dels vestidors 2, 3, 4, 5 i 8,
infermeria, lavabos de la planta baixa HALL SUD i passadís dels vestidors, pel dimarts
dia 16 d'octubre de 2018, degut a la Tramunbike. Aquestes neteges es fan amb les
hores ja contractades.
17.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 282. Neteja extraordinària degut a la
celebració del partit entre en Pau Gasol i en Marc Gasol el diumenge dia 8 de juliol de
2018, amb una neteja de la grada retràctil a partir de les 11 h el divendres 6 de juliol
de 2018, una neteja del vestíbul Sud abans de les 14 h el dissabte 7 de juliol de 2018, i
una neteja del Vestíbul Sud abans de les 8 hores del diumenge dia 8 de juliol de 2018;
amb un total de 6 hores de netejadora laborable i 5 hores de netejadora festiva, amb
un import total de dos-cents vint-i- set euros amb dotze cèntims (227,12 €), dels quals
187,70 € corresponen a la base imposable i 39,42 € a l'IVA calculat al 21%. Amb
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càrrec a la partida 2019 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del vigent
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base
12a del pressupost 2019.
18.- Lavabos situats a la Devesa (els de ferro) (Bloc 2): Petició 316. Neteja dels
lavabos situats a la Devesa (passeig de la Barca a tocar al passeig de la Devesa)
degut a la celebració de la "Cursa de la Dona de Girona" el diumenge 7 d'octubre de
2018, amb un total de 4 hores de netejadora laborable, amb un import total de
seixanta-cinc euros amb deu cèntims (65,10 €), dels quals 53,80 € corresponen a la
base imposable i 11,30 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 201
34200 22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
19.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 320. Neteja extraordinària degut a
l'acumulació de partits el dissabte dia 20 d'octubre de 2018, amb una neteja extra dels
vestidors 2 i 4 entre les 14:15 h i les 15:45 h, amb un total de 1,5 hores de netejadora
laborable, amb un import total de vint-i-quatre euros amb quaranta-un cèntims (24,41
€), dels quals 20,17 € corresponen a la base imposable i 4,24 € a l'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la partida 2019 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la
base 12a del pressupost 2019.
20.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 319. Neteja extraordinària degut als
actes del campionat Catalunya Stars de Patinatge i del partit de lliga Leb Plata el dia 4
de novembre de 2018, amb un total de 10 hores de netejadora festiva (3a anualitat
bossa d'hores), amb un import total de dos-cents trenta euros amb vuitanta-set
cèntims (230,87 €), dels quals 190,80 € corresponen a la base imposable i 40,07 € a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a
l'AD 2019/11703.
21.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 326. Neteja extraordinària degut als
actes de la Nit del Voluntariat el dia 17 de novembre de 2018, amb un total de 2 hores
de netejadora laborable (3a anualitat bossa d'hores), amb un import total de vint-i-set
euros amb quinze cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € corresponen a la base
imposable i 4,71 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2019/11703.
22.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 331. Neteja extraordinària de reforç
degut als partits de la Lliga Femenina i Leb Plata, així com d'altres actes esportius el
dia 16 de desembre de 2018, amb un total de 9 hores de netejadora festiva (3a
anualitat bossa d'hores), amb un import total de dos-cents set euros amb setanta-vuit
cèntims (207,78 €), dels quals 171,72 € corresponen a la base imposable i 36,06 € a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a
l'AD 2019/11703.
23.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 334. Neteja extraordinària de la
grada retràctil (grada jove) entre les 13 hores del divendres 14 de desembre i el
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dissabte 15 de desembre de 2018, degut al partit de Lliga Femenina, amb un total de
6 hores de netejadora laborable (3a anualitat bossa d'hores), amb un import total de
vuitanta-un euros amb quaranta-sis cèntims (81,46 €), dels quals 67,32 € corresponen
a la base imposable i 14,14 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2019/11703.
24.- Pavelló Municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 348. Neteja extraordinària els
dies 26 i 27 de gener de 2019, amb motiu de la celebració d'un campionat de Tennis
Taula, un campionat de Judo, partits de bàsquet de diferents entitats i el Campionat
Territorial de patinatge de grups de Xou, amb un total de 3 hores de netejadora
laborable (tercera anualitat bossa d'hores laborable), i 3 hores de netejadora festiva
(tercera anualitat bossa d'hores festives), amb un import total de cent nou euros amb
noranta-nou cèntims (109,99 €), dels quals 90,90 € corresponen a la base imposable i
19,09 € a l'IVA calculat al 21%.
Les 3 hores de netejadora laborable, amb un import de quaranta euros amb setantatres cèntims (40,73 €), dels quals 33,66 € corresponen a la base imposable i 7,07 €
a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2.
Amb càrrec a l'AD 2019/11703.
Les 3 hores de netejadora festiva, amb un import de seixanta-nou euros amb vint-i-sis
cèntims (69,26 €), dels quals 57,24 € corresponen a la base imposable i 12,02 € a
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a
l'AD 2019/11703.
25.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 351. Neteja extraordinària a fons de
les grades després del campionat de Catalunya de patinatge xou, degut
a la
celebració d'un partit d'Eurocup, el dia 30 de gener de 2019, amb un total de 3 hores
de netejadora laborable (3a anualitat bossa d'hores), amb un import total de quaranta
euros amb setanta-tres cèntims (40,73 €), dels quals 33,66 € corresponen a la base
imposable i 7,07 € a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2019/11703.
26.- Pavelló de Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 354. Neteja extraordinària a fons de
les grades després de la lliga LEB plata, degut a la celebració d'un partit de la lliga Dia,
el dia 17 de febrer de 2019, amb un total de 2,5 hores de netejadora festiva (3a
anualitat bossa d'hores), amb un import total de cinquanta- set euros amb setanta-dos
cèntims (57,72 €), dels quals 47,70 € corresponen a la base imposable i 10,02 € a
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a
l'AD 2019/11703.
27.- Local carrer Noguer (Bloc 3): Petició 345. Neteja extraordinària d'obres el 14 de
gener de 2019. Aquesta neteja es va fer amb personal propi del centre i les
netejadores han acabat de repassar-ho amb les hores de neteja ja contractades.
28.- Centre Cívic Pedret (Bloc 3): Petició 329. Neteja extraordinària degut a activitats
nadalenques, entre el 15 de desembre a les 21 hores i el 16 de desembre a les 9:30
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del matí, amb un total de 3 hores de netejadora festiva (3a anualitat bossa d'hores),
amb un import total de seixanta-nou euros amb vint-i-sis cèntims (69,26 €), dels quals
57,24 € corresponen a la base imposable i 12,02 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec
a la bossa d'hores festives del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD 2019/11704.
29.- Centre Cívic Sant Narcís (Bloc 3): Petició 330. Neteja extraordinària degut a
activitats nadalenques els diumenges 16 i 23 de desembre de 2018, de les 6:00 hores
a les 9:00 hores, amb un total de 6 hores de netejadora festiva (3a anualitat bossa
d'hores), amb un import total de cent trenta-vuit euros amb cinquanta-dos cèntims
(138,52 €), dels quals 114,48 € corresponen a la base imposable i 24,04 € a l'IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD
2019/11704.
30.- CREC de Sant Daniel (Bloc 3): Petició 344. Neteja extraordinària d'obres al
gimnàs degut a les tasques d'instal·lació de parquet, entre els dies 8 i 11 de gener de
2019, amb un total de 2 hores de netejadora laborable (3a anualitat bossa d'hores),
amb un import total de vint-i-set euros amb quinze cèntims (27,15 €), dels quals
22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a
la bossa d'hores laborables del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD 2019/11704.
31.- Centre Cívic Onyar (Bloc 3): Petició 350. Neteja extraordinària degut a la
realització de l'activitat de Carnestoltes 2019 al pati del centre, el dilluns 25 de febrer
de 2019 de 6:00 hores a 8:00 hores, amb un total de 2 hores de netejadora laborable
(3a anualitat bossa d'hores), amb un import total de vint-i- set euros amb quinze
cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 3. Amb càrrec a
l'AD 2019/11704.
32.- Edifici consistorial (Bloc 5): Petició 337. Neteja extraordinària del pati de
l'Ajuntament, una vegada s'hagi procedit a la retirada del pessebre prevista pel dia 8
de gener de 2019. Aquesta neteja es va fer amb les hores de neteja ja contractades.
33.- Edifici consistorial (Bloc 5): Petició 342. Neteja extraordinària de les diferents
sales de la Unitat de Recaptació, degut a les obres dels dies 18 a 27 de gener de
2019. Aquesta neteja es va fer amb les hores de neteja ja contractades.
34.- Oficines del Servei d'estacionament amb horari limitat (Bloc 5): Petició 336. Neteja
pel mes de gener de 2019. Neteja de manteniment amb 4,5 hores setmanals,
distribuïdes en 1,5 hores els dilluns, dimecres i divendres. La valoració del servei
durant el mes de gener de 2019 és de tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-set
cèntims (322,67 €), dels quals 266,67 € corresponen a la base imposable i 56,00 € a
l'IVA calculat al 21%. Al tractar-se d'una neteja per un període d'aquest servei es
facturarà el 100%.
Amb càrrec a la partida 2019 310 13300 22700 Neteja local servei estacionament
horari limitat del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de
neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
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35.- Oficines del Servei d'estacionament amb horari limitat (Bloc 5): Petició 364. Neteja
pel mes de febrer de 2019. Neteja de manteniment amb 4,5 hores setmanals,
distribuïdes en 1,5 hores els dilluns, dimecres i divendres. La valoració del servei
durant el mes de febrer de 2019 és de tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-set
cèntims (322,67 €), dels quals 266,67 € corresponen a la base imposable i 56,00 € a
l'IVA calculat al 21%. Al tractar-se d'una neteja per un període d'aquest servei es
facturarà el 100%.
Amb càrrec a la partida 2019 310 13300 22700 Neteja local servei estacionament
horari limitat del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de
neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
36.- L'Estació Espai Jove (Bloc 5): Petició 278. Neteja puntual i extraordinària de la
sala de màquines a on hi ha la caldera de l'equipament municipal, el dia 26 de juny de
2018, amb un total de 2 hores de netejadora laborable, amb un import total de trentados euros amb noranta-vuit cèntims (32,98 €), dels quals 27,26 € corresponen a la
base imposable i 5,72 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 150
92500 22700 Neteja edifici joventut del vigent pressupost municipal o a les partides
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
37.- Bòlit, Centre d'Art Contemporani (Bloc 5): Petició 277. Neteja extraordinària degut
a la celebració d'una activitat de casal dirigida a joves de 10 a 12 anys durant el mes
de juliol de 2018, amb un total de 5 hores de netejadora setmanals (1 hora diària de
dilluns a divendres), durant el període del 2 al 31 de juliol de 2018, amb un import de
tres-cents quaranta-sis euros amb trenta-quatre cèntims (346,34 €), dels quals 286,23
€ corresponen a la base imposable i 60,11 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
partida 2019 505 33351 22700 Neteja sales exposicions / bòlit del vigent pressupost
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del
pressupost 2019.
38.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 275. Neteja de l'estudi residència el
dia 16 de juny de 2018, entre les 12:00 hores i les 15:00 hores, amb un total de 2,5
hores de netejadora laborable, amb un import de quaranta-un euros amb vint-i-tres
cèntims (41,23 €), dels quals 34,07 € corresponen a la base imposable i 7,16 € a l'IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 505 33351 22700 Neteja sales
exposicions / bòlit del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
39.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 280. Neteja de l'estudi residència
els dies 2 de juliol i 10 de juliol de 2018, a les 8:00 hores del matí, amb un total de 5
hores de netejadora laborable, amb un import de vuitanta-dos euros amb quaranta-sis
cèntims (82,46 €), dels quals 68,15 € corresponen a la base imposable i 14,31 € a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 505 33351 22700 Neteja sales
exposicions / bòlit del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
40.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 310. Neteja de l'estudi residència el
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dia 3 de setembre de 2018, a les 13:00 hores, amb un total de 2,5 hores de netejadora
laborable, amb un import de quaranta-un euros amb vint-i-tres cèntims (41,23 €), dels
quals 34,07 € corresponen a la base imposable i 7,16 € a l'IVA calculat al 21%. Amb
càrrec a la partida 2019 505 33351 22700 Neteja sales exposicions / bòlit del vigent
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base
12a del pressupost 2019.
41.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 312. Neteja de l'estudi residència
els dies 2 d'octubre i 8 d'octubre de 2018, a les 8:00 hores del matí, amb un total de 5
hores de netejadora laborable, amb un import de vuitanta-dos euros amb quaranta-sis
cèntims (82,46 €), dels quals 68,15 € corresponen a la base imposable i 14,31 € a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 505 33351 22700 Neteja sales
exposicions / bòlit del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
42.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 325. Neteja de l'estudi residència el
dia 9 de novembre de 2018, a les 8:00 hores del matí, amb un total de 2,5 hores de
netejadora laborable (bossa d'hores laborables 3a anualitat), amb un import de trentatres euros amb noranta-quatre cèntims (33,94 €), dels quals 28,05 € corresponen a la
base imposable i 5,89 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores
laborables el Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2019/11705.
43.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 332. Neteja de l'estudi residència
els dies 14 de desembre i 27 de desembre de 2018, a les 8:00 hores del matí, amb un
total de 5 hores de netejadora laborable (bossa d'hores laborables 3a anualitat), amb
un import de seixanta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims (67,88 €), dels quals 56,10 €
corresponen a la base imposable i 11,78 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la
bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2019/11705.
44.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 347. Neteja els següents dies:
-

Dilluns dia 28 de gener de 2019, a les 8:00 hores

-

Divendres dia 1 de febrer de 2019, al matí

-

Dilluns dia 11 de febrer de 2019, al matí

Amb un total de 7,5 hores de netejadora laborable (bossa d'hores laborables 3a
anualitat), amb un import de cent un euros amb vuitanta-dos cèntims (101,82 €), dels
quals 84,15 € corresponen a la base imposable i 17,67 € a l'IVA calculat al 21%. Amb
càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2019/11705.
45.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 353. Neteja de l'estudi residència el
dia 20 de febrer de 2019, amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable (bossa
d'hores laborables 3a anualitat), amb un import de trenta-tres euros amb norantaquatre cèntims (33,94 €), dels quals 28,05 € corresponen a la base imposable i 5,89 €
a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb
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càrrec a l'AD 2019/11705.
46.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 293. Neteja extraordinària degut a la
celebració del Festival de Teatre Amateur de Girona(FITAG 2018) del 27 d'agost a l'1
de setembre de 2018, amb una neteja de l'Auditori, lavabos de la planta baixa i
camerinos abans de les quatre funcions previstes, amb un total de 9 hores de
netejadora laborable, amb un import de cent quaranta-vuit euros amb quaranta-tres
cèntims (148,43 €), dels quals 122,67 € corresponen a la base imposable i 25,76 € a
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 504 33302 22700 Neteja CC La
Mercè del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja,
segons la base 12a del pressupost 2019.
47.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 308. Neteja extraordinària degut a
l'activitat Archikidz, el diumenge 30 de setembre de 2018, amb una neteja del claustre i
lavabos de la planta baixa abans de l'activitat, amb un total de 1 hora de netejadora
festiva, amb un import de vint-i-sis euros amb vint-i-un cèntims (26,21 €), dels quals
21,66 € corresponen a la base imposable i 4,55 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a
la partida 2019 504 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent pressupost municipal
o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost
2019.
48.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 315. Neteja extraordinària degut a
l'activitat Disco Fever el diumenge 7 d'octubre de 2018, amb una neteja de l'auditori, el
claustre i lavabos de la planta baixa abans de l'activitat, amb un total de 3 hores de
netejadora festiva, amb un import de setanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims
(78,63 €), dels quals 64,98 € corresponen a la base imposable i 13,65 € a l'IVA calculat
al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 504 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base
12a del pressupost 2019.
49.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 324. Neteges extraordinàries degut a la
celebració del Festival Temporada Alta 2018, amb les següents neteges:
Diumenge dia 28 d'octubre de 2018, neteja de l'auditori, camerinos, claustre i
lavabos de la planta baixa, abans de la funció de les 12 hores.
Dilluns dia 29 d'octubre de 2018, neteja de l'auditori, camerinos, claustre i
lavabos de la planta baixa, abans de la funció de les 12 hores.
Dissabte dia 3 de novembre de 2018, neteja de l'auditori, camerinos, claustre i
lavabos de la planta baixa, abans de la funció de les 20:30 hores.
Amb un total de 6 hores de netejadora festiva i 3 hores de netejadora laborable (bossa
d'hores laborables 3a anualitat), amb un import total de cent noranta-set euros amb
noranta-vuit cèntims (197,98 €), del quals 163,62 € corresponen a la base imposable i
34,36 € a l'IVA calculat al 21%
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Les 6 hores de netejadora festiva, amb un import de cent cinquanta-set euros amb vinti-cinc cèntims (157,25 €), dels quals 129,96 € corresponen a la base imposable i 27,29
€ a l'IVA calculat al 21% amb càrrec a la partida 2019 504 33302 22700 Neteja CC La
Mercè del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja,
segons la base 12a del pressupost 2019.
Les 3 hores de netejadora laborable, amb un import de quaranta euros amb setantatres cèntims (40,73 €), del quals 33,66 € corresponen a la base imposable i 7,07 € a
l'IVA calculat al 21% amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec
a l'AD 2019/11705.
50.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 335. Neteja extraordinària degut al
concert "La Mercè Experience" el diumenge 16 de desembre de 2018, amb una neteja
de l'auditori, sala polivalent, camerinos, claustre i lavabos de la planta baixa abans del
muntatge dels serveis tècnics a les 9 hores del matí, amb un total de 3 hores de
netejadora festiva (bossa d'hores festives 3a anualitat), amb un import de seixanta-nou
euros amb vint-i-sis cèntims (69,26 €), dels quals 57,24 € corresponen a la base
imposable i 12,02 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del
Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2019/11705.
51.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 352. Neteja extraordinària degut al
concert “La Mercè Electrònica” el dissabte 2 de febrer de 2019, amb una neteja de
l’auditori, sala polivalent, camerinos, claustre i lavabos de la planta baixa, entre les
2:30 hores del dissabte i les 9 hores del diumenge, amb un total de 2 hores de
netejadora festiva (bossa d’hores festives 3a anualitat), amb un import de quaranta-sis
euros amb disset cèntims (46,17 €), dels quals 38,16 € corresponen a la base
imposable i 8,01 € a l’IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d’hores festives del
Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2019/11705.
52.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 355. Neteges extraordinàries degut a la
celebració de diferents actes el mes de febrer de 2019, amb les següents neteges:
Diumenge dia 17 de febrer de 2019, neteja de l’auditori, claustre i lavabos de la
planta baixa, abans de les 15 hores.
Dissabte dia 23 de febrer de 2019, neteja de l’auditori, claustre i lavabos de la
planta baixa, entre les 15 hores i les 18 hores.
Amb un total de 2 hores de netejadora festiva (bossa d’hores festives 3a anualitat) i 2
hores de netejadora laborable (bossa d’hores laborables 3a anualitat), amb un import
total de setanta-tres euros amb trenta-tres cèntims (73,33 €), del quals 60,60 €
corresponen a la base imposable i 12,73 € a l’IVA calculat al 21%
Les 2 hores de netejadora laborable, amb un import de vint-i-set euros amb quinze
cèntims (27,15 €), del quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l’IVA
calculat al 21% amb càrrec a la bossa d’hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a
l’AD 2019/11705.
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Les 2 hores de netejadora festiva, amb un import de quaranta-sis euros amb disset
cèntims (46,17 €), dels quals 38,16 € corresponen a la base imposable i 8,01 € a l’IVA
calculat al 21% amb càrrec a la bossa d’hores festives del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD
2019/11705.
53.- Edifici Consistorial (Bloc 5): Petició 346. Neteja extraordinària del pati degut a la
celebració de matrimonis civils durant l’any 2018, amb un total de 43 hores de
netejadora laborable, amb un import de set-cents nou euros amb disset cèntims
(709,17 €), dels quals 586,09 € corresponen a la base imposable i 123,08 € a l’IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 410 92000 22700 Neteja edifici
consistorial i béns patrimonials del vigent pressupost municipal o a les partides
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
54.- Edifici Consistorial (Bloc 5): Petició 322. Neteges extraordinàries degut a la
celebració de les Fires de Sant Narcís 2018, amb les següents neteges:
Divendres 26 d’octubre, neteja de la zona de l’Alcaldia, Sala de Junta de
Govern Local i zones adjacents, motivada per la realització del pregó (a partir de les
22:00 hores).
Diumenge 28 d’octubre, neteja dels serveis de la planta baixa de la casa
consistorial i zones adjacents, pati inclòs, una vegada acabada la jornada castellera.
(de 10:00 hores a 17:00 hores)
Dilluns 29 d’octubre, dia de Sant Narcís, neteja de la planta baixa, pati interior
inclòs, i planta primera de la Casa Consistorial (de 10:30 hores a 19:00 hores)
Amb un total de 2 hores de netejadora nocturna i 15,5 hores de netejadora festiva,
amb un import total de quatre-cents quaranta-quatre euros amb quinze cèntims
(444,15 €), dels quals 367,07 € corresponen a la base imposable i 77,08 € a l’IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 410 92000 22700 Neteja edifici
consistorial i béns patrimonials del vigent pressupost municipal o a les partides
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
55.- Edifici Consistorial (Bloc 5): Petició 339. Neteja extraordinària del pati d’entrada, la
Sala de Junta de Govern Local i el despatx de l’Alcaldia degut a la recepció de la
Cavalcada de Reis la nit de reis 2019 de 22:00 hores a 00:00 hores, amb un total de 2
hores de netejadora nocturna, amb un import de trenta- set euros amb noranta-dos
cèntims (37,92 €), dels quals 31,34 € corresponen a la base imposable
i 6,58 € a
l’IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 410 92000 22700 Neteja edifici
consistorial i béns patrimonials del vigent pressupost municipal o a les partides
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
56.- Teatre (Bloc 5): Petició 361. Neteja extraordinària degut a la inundació del dia 29
de novembre de 2018, amb un total de 2 hores de netejadora laborable (bossa d’hores
laborables 3a anualitat), amb un import de vint-i-set euros amb quinze cèntims (27,15
€), dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l’IVA calculat al 21%.
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Amb càrrec a la bossa d’hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l’AD 2019/11705.
57.- Espai Marfà (Bloc 6): Petició 323. Neteja extraordinària de la sala d’actes, degut a
una jornada de masterclass de música, el dia 2 de novembre de 2018 de 8 a 9 del
matí, amb 1 hora de netejadora laborable, amb un import de setze euros amb setanta
cèntims (16,70 €), dels quals 13,80 € corresponen a la base imposable i 2,90 € a l’IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 506 33361 22700 Neteja Espai Marfà del
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons
la base 12a del pressupost 2019.
58.- Xalet Soler: Petició 359. Neteja especial i urgent degut a un acte de presentació
del nou espai el dia 28 de febrer de 2019, amb 24 hores de netejadora laborable i 6
hores d’especialista, amb un import total de cinc-cents un euros amb setze cèntims
(501,16 €), dels quals 414,18 € corresponen a la base imposable i 86,98 € a l’IVA
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2019 100 92011 22614 Administració general
del vigent pressupost municipal.
Segon.- Establir que de les hores disponibles a la bossa d’hores que corresponen a
la segona anualitat dels blocs 1, 2, 3 i 5, s’han aplicat les següents:
Bloc 1:
Amb una bossa d’hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.872 hores
laborables, per un import de 25.406,55 €, IVA inclòs. (AD 2018/829).
S’apliquen les següents:
Hores laborables:
631 hores dels casals d’estiu a les escoles bressol. Petició 270 (punt 8), amb
un import de 8.566,58 €, IVA inclòs.
50 hores dels casals d’estiu a les escoles juny 2018. Petició 274 (punt 9), amb
un import de 678,81 €, IVA inclòs.
1.105,5 hores dels casals d’estiu a les escoles juliol 2018. Petició 274 (punt 9),
amb un import de 15.008,49.
88 hores dels casals d’estiu a les escoles agost 2018. Petició 274 (punt 9),
amb un import de 1.194,71.
Amb un total de 1.874,5 hores laborables, i un import total de 25.448,59 €, IVA inclòs.
Com sigui que l’import de l’AD 2018/829 era de 25.406,55 €, i que la suma de les
1.874,5 hores laborables aplicades en la present resolució és de 25.448,59 €, s’ha
d’aprovar la diferència de 42,04 € amb càrrec a la partida 2019 200 32300 22700
Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2019.
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La bossa d’hores del bloc 1 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del
contracte.
Bloc 2:
La bossa d’hores del bloc 2 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del
contracte.
Bloc 3:
Amb una bossa d’hores de neteges extres + incidentals i obres de 52 hores laborables
diürnes i 7 hores diumenges i festius, amb un import de 867,27 €, IVA inclòs (AD
2018/831).
Bloc 5:
La bossa d’hores del bloc 5 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del
contracte.
Tercer.- Donar de baixa els imports de la bossa d’hores de la segona anualitat:
Pel que fa al Bloc 3, donar de baixa de l’AD 2018/831, l’import de 867,27 €, que
corresponen a 52 hores laborables i 7 hores festives, de la bossa d’hores del bloc 3
que no s’han utilitzat durant la segona anualitat del contracte.

Quart.- Establir que de les hores disponibles a la bossa d’hores que corresponen a la
tercera anualitat dels blocs 1, 2, 3 i 5, s’han aplicat les següents:
Bloc 1:
Queda disponible una bossa d’hores de 1.920 hores laborables, per un import de
26.058,20 €, IVA inclòs. (AD 2019/11702)
Hores laborables:
5 hores de l’escola Montfalgars. Petició 328 (punt 13), amb un import de
67,88€, IVA inclòs.
2 hores de l’escola Eiximenis. Petició 356 (punt 14), amb un import de 27,15€,
IVA inclòs.
Amb un total de 7 hores laborables, i un import total de 95,03 €, IVA inclòs.
Quedant encara disponible una bossa d’hores de 1.913 hores laborables, per un
import de 25.963,17 €, IVA inclòs. (AD 2019/11702)
122

Bloc 2:
Queda disponible una bossa d’hores de 500 hores laborables i 85 hores festives, per
un import de 8.747,96 €, IVA inclòs. (AD 2019/11703)
Hores laborables:
2 hores del Pavelló Girona-Fontajau Nit del Voluntariat. Petició 326. (punt 21),
amb un import de 27,15€, IVA inclòs.
6 hores del Pavelló Girona-Fontajau Grada Jove. Petició 334. (punt 23), amb
un import de 81,46€, IVA inclòs.
3 hores del Pavelló Girona-Fontajau Grups Xou patinatge. Petició 348. (punt
24), amb un import de 40,73€, IVA inclòs.
3 hores del Pavelló Girona-Fontajau grades patinatge grup xou. Petició 351.
(punt 25), amb un import de 40,73€, IVA inclòs.
Amb un total de 14 hores laborables, i un import de 190,07 €, IVA inclòs.
Hores festives:
10 hores del Pavelló Girona-Fontajau Stars patinatge. Petició 319. (punt 20),
amb un import de 230,87€, IVA inclòs.
9 hores del Pavelló Girona-Fontajau partits
Petició

lliga femenina i Leb Plata.

331. (punt 22), amb un import de 207,78€, IVA inclòs
3 hores del Pavelló Girona-Fontajau Grups xou patinatge. Petició 348. (punt
24), amb un import de 69,26 €, IVA inclòs
2,5 hores del Pavelló Girona-Fontajau grades lliga LEB plata. Petició 354.
(punt 26), amb un import de 57,72 €, IVA inclòs.
Amb un total de 24,5 hores festives, i un import de 565,63 €, IVA inclòs
Quedant encara disponible una bossa de 486 hores laborables i 60,5 hores festives,
per un import de 7.992,26 €, IVA inclòs (AD 2019/11703).
Bloc 3:
Queda disponible una bossa d’hores de 60 hores laborables diürnes i 10 hores
diumenges i festius, amb un import de 1.045,14 €, IVA inclòs. (AD 2019/11704)
Hores laborables:
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2 hores del CREC Sant Daniel. Petició 344. (punt 30), amb un import de
27,15€, IVA inclòs.
2 hores del Centre Cívic Onyar. Petició 350. (punt 31), amb un import de
27,15€, IVA inclòs.
Amb un total de 4 hores laborables, i un import de 54,30 €, IVA inclòs. Hores festives:
3 hores del Centre Cívic de Pedret. Petició 329. (punt 28), amb un import de
69,26 €, IVA inclòs
6 hores del Centre Cívic Sant Narcís. Petició 330. (punt 29), amb un import de
138,52 €, IVA inclòs
Amb un total de 9 hores festives, i un import de 207,78 €, IVA inclòs
Quedant encara disponible una bossa de 56 hores laborables i 1 hora festiva, per un
import de 783,06 €, IVA inclòs (AD 2019/11704).
Bloc 5:
Queda disponible una bossa d’hores de 50 hores laborables i 20 hores diumenges i
festius, amb un import de 1.140,24 €, IVA inclòs. (AD 2019/11705)
Hores laborables:
2,5 hores del pis Bòlit 9/11/18. Petició 325. (punt 42), amb un import de 33,94€,
IVA inclòs.
5 hores del pis Bòlit 14 i 27/12/18. Petició 332. (punt 43), amb un import de
67,88€, IVA inclòs.
7,5 hores del pis Bòlit 28/01/19 i 1 i 11/02/19. Petició 347. (punt 44), amb un
import de 101,82€, IVA inclòs.
2,5 hores del pis Bòlit 20/02/19. Petició 353. (punt 45), amb un import de
33,94€, IVA inclòs.
3 hores CC La Mercè Temporada Alta. Petició 324. (punt 49), amb un import
de 40,73€, IVA inclòs.
2 hores CC La Mercè activitats febrer 2019. Petició 355. (punt 52), amb un
import de 27,15€, IVA inclòs.
2 hores Teatre. Petició 361. (punt 56), amb un import de 27,15€, IVA inclòs.
Amb un total de 24,5 hores laborables, i un import de 332,61 €, IVA inclòs.
Hores festives:
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3 hores CC La Mercè La Mercè Experience. Petició 335. (punt 50), amb un
import de 69,26 €, IVA inclòs.
2 hores CC La Mercè La Mercè Electrònica. Petició 352. (punt 51), amb un
import de 46,17 €, IVA inclòs.
2 hores CC La Mercè activitats febrer 2019. Petició 355. (punt 52), amb un
import de 46,17 €, IVA inclòs.
Amb un total de 7 hores festives, i un import de 161,60 €, IVA inclòs.
Quedant encara disponible una bossa de 25,5 hores laborables i 13 hores festives, per
un import de 646,03, IVA inclòs (AD 2019/11705).
Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos pel
Centre Cívic Barri Vell, de data 6 de juliol de 2018, del Centre Cívic Onyar, de dates 10
de setembre de 2018, i 9 i 25 de gener de 2019, d’Educació, de 22 de juny, 26 de
juliol, 28 d’agost, 7 de setembre, 20 de novembre de 2018, i 15 de febrer de 2019,
d’Esports, de 4 de juliol, 12 de setembre, i 4, 15, 17 i 18 d’octubre, 8 de
novembre, 4 i 13 de desembre de 2018, 24 i 30 de gener, i 13 de febrer de 2019, del
Centre Cívic Pont Major-Pedret, de 19 de novembre de 2018, del Centre Cívic Sant
Narcís, de 28 de novembre de 2018, de Centres Cívics, de 9 de gener de 2019, de la
secció d’activitats de dinamització del territori, de 19 de desembre de 2018, de
Recaptació, de 3 de gener de 2019, de l’estacionament regulat, de dates 18 de
desembre de 2018, i 22 de gener de 2019, de Joventut, de 18 de juny de 2018, del
Bòlit, Centre d’Art Contemporani, de 11, 14 i 25 de juny, 29 d’agost, 26 de setembre, 6
de novembre, 11 de desembre de 2018, 22 de gener, i 12 de febrer de 2019, del
Centre Cultural La Mercè, de 3 d’agost, 24 de setembre, 3 i 25 d’octubre, 12 de
desembre de 2018, 30 de gener, i 13 de febrer de 2019, d’Alcaldia, de 23 d’octubre
de 2018, i 17 de gener de 2019, de Relacions Institucionals i Protocol, de 19 de
desembre de 2018, de Teatre i Espectacles, de 18 de febrer de 2019, de l’Espai Marfà,
de 11 d’octubre de 2018, de Comunicació i Premsa, de 27 de febrer de 2019, i amb la
conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a l’aplicatiu de la
central de peticions de la neteja, adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria
per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del
servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament i que, alhora, mereixen la
seva aprovació.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt
número 13 de l’ordre del dia. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde…

125

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquí el que
portem és, com ha dit el secretari, la modificació de les prestacions que són derivades
del contracte de servei de neteja. A vegades hem de fer ampliacions perquè, com
vostès saben, les activitats que es fan en els locals socials, en els centres cívics a
vegades són variants i, per tant, si hi ha una activitat aquell dia, s’ha de netejar, i si
potser hi ha dues setmanes que no hi ha activitat, doncs, no s’hauria de netejar. Per
això algunes vegades hi ha disminució d’hores en alguns centres determinats.
No us detallo tot el detall de totes les prestacions dels diferents locals perquè ja està
en la relació annexa, de la qual vostès disposen.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, nosaltres hi votarem en contra pel que ja
hem expressat al punt anterior sobre Eulen del seu abonament. Però tenim un dubte i
una cosa que ens ha cridat l’atenció: entre les baixes hem vist que hi ha alguns locals
cívics i socials com, per exemple, el de Sant Narcís Sud o el del carrer Montseny. I diu
textualment el text que es fa perquè estan tancats i no tenen activitat; sabem segur
que en tenen. Per tant, voldríem saber com és que causa aquesta baixa i no hi ha
aquest servei de neteja en aquests dos locals. N’hi ha d’altres, eh?
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora
Pèlach…
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també
votarem que no com hem fet en repetides ocasions. Però sí que també volíem aprofitar
aquest punt per preguntar perquè hi ha una gran quantitat de despeses extraordinàries
que aquí, diguéssim, consta que s’assumeixen des de l’Ajuntament. Si no vaig errada,
en virtut de les ordenances que tenen aprovades, doncs, aquelles entitats que tenen
conveni segurament s’estalvien de pagar aquestes taxes i, llavors, això ens porta, que
esdeveniments com podria ser, per exemple, la celebració del partit entre Pau Gasol i
Marc Gasol ens preocupa que, per exemple, partits d’aquests tipus que realment,
doncs, poc aporten directament a la ciutat s’estiguin estalviant de pagar les taxes.
Llavors, voldríem que ens aclarís si realment en aquestes despeses extraordinàries,
doncs, realment són assumides en la seva totalitat per l’Ajuntament o si en ocasions
les repercuteixen a les entitats organitzadores d’aquests esdeveniments.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí…
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, per no
repetir el discurs del que hem dit en el punt número 8, només anunciar l’abstenció en
aquest punt.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Només a la senyora Paneque que ja li diré
clarament això del local social, perquè suposo que potser és una part o potser han
hagut de netejar una part i l’altra no. Ja li ho diré, jo ara no en tinc constància.
I a la senyora Pèlach, exactament el mateix, jo ara no sabria dir-li si realment es fa.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la
votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
I vots en contra?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): 11 vots favorables, 8 vots en contra
i 6 abstencions.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria simple dels assistents.
Vots a favor:
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
Abstenció:
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Vots en contra:
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
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14. Operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA exercici 2019.
Vist l'expedient de contractació a tramitar per la societat íntegrament municipal,
Transports Municipals del Gironès SA, relatiu al subministrament de dos autobusos a
finançar amb una operació de crèdit, d'import 200.000,00 euros, import ajustat a la
capacitat d'endeutament de la societat i les necessitats de renovació de la flota.
El règim jurídic d'aplicació a les operacions d'endeutament ve regulat al capítol VII, del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria d'operacions de crèdit, així com a l'Ordre de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Catalunya ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria financera dels
ens locals, i Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local, per la que es defineix el principi de prudència
financera de les entitats locals. Així mateix les limitacions al crèdit i processos
d’autorització venen definits a la Disposició Addicional 14 del RDL 20/2011 de 30 de
març, de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera per a la
Correcció del Dèficit Públic, dotada de vigència indefinida per la disposició final 31
de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
2013.
Als efectes s'estableix :
art. 48 RDL 2/2004 : les societats mercantils dependents podran concertar
operacions de crèdit en totes les seves modalitats, a curt i llarg termini.
art. 48 bis RDL 2/2004 : totes les operacions que subscriguin les Corporacions
Locals estan subjectes al principi de prudència financera.
Es consideren financeres totes aquelles operacions que tinguin per objecte els
instruments següents:
c.) la concessió d'avals, reavals o altre classe de garanties públiques
Les condicions que han de complir les operacions previstes a l'apartat c) d'aquest
article seran establertes per Resolució de la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local.
Les Corporacions Locals vetllaran per l'aplicació del principi de prudència financera en
el conjunt del sector públic.
Es precisarà autorització del òrgan competent de l'Administració Pública que tingui
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals la formalització de les operacions a
les que es refereix l'apartat c.) quan no s'ajustin a les condicions de prudència
financera.
art. 49.1 RDL 2/2004 : per al finançament de les inversions les societats
mercantils dependents podran acudir al crèdit públic i privat, a llarg termini, en
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qualsevol de les seves formes.
art. 49.5 RDL 2/2004: les obligacions derivades de les operacions de crèdit
concertades per societats dependents podrà ser garantit amb aval de la Corporació de
la qual depenen.
art. 49.7 RDL 2/2004 : les corporacions locals també podran concedir avals a
societats mercantils participades per persones o entitats privades, en les que tinguin
una quota de participació en el capital social no inferior al 30 per cent. L'aval no podrà
garantir un percentatge de crèdit superior al de la seva participació en la societat.
art 53 RDL 2/2004 : no es podran concedir noves operacions de crèdit, ni
concedir avals, quan dels estats financers que reflecteixin la liquidació dels
pressupostos, els resultats corrents i els resultats de l'últim exercici, es dedueixi un
estalvi net negatiu.
d'acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 no es poden concertar operacions de
crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes d'inversió si la ràtio
legal de deute viu és superior a un 110 % dels ingressos corrents liquidats l'exercici
anterior. Així mateix estableix un règim d'autorització de l'òrgan competent amb
atribucions de tutela financera de les entitats locals si aquest percentatge supera el 75
%.
art. 54 RDL 2/2004 : les societats mercantils dependents precisaran la prèvia
autorització del Ple de la corporació i informe de la Intervenció per a la concertació
d'operacions de crèdit a llarg termini.
Analitzats els comptes anuals 2017, darrers aprovats, de la societat municipal
Transports Municipals del Gironès SA així com la liquidació pressupostària 2018 de
l'Ajuntament de Girona, i l'endeutament vigent a la data, es conclou que:
5.
La solvència econòmica i financera de la societat Transports Municipals del
Gironès SA queda justificada en quan que:
. Els resultats d'explotació dels exercicis 2016 i 2017 són positius.
. Es dona compliment als indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals
de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
6.
Dels estats financers relatius a la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de
Girona corresponents a l'exercici 2018 es desprèn que:
. L'estalvi net corresponent a la liquidació 2018 i calculat d'acord a l'art 53 del RDL
2/2004, és positiu.
. El capital viu de les operacions vigents a curt i llarg termini, inclòs el risc deduït dels
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avals concedits i el previst a concertar no superen el 75 % dels recursos corrents
liquidats de l'exercici 2018.
. La quantia total dels avals autoritzats per la Corporació representa un percentatge no
superior al 30 % sobre els recursos corrents liquidats del darrer exercici 2017, essent
l'import de l'operació que es proposa avalar no és superior al 15 % dels mateixos
recursos, donant compliment al principi de prudència financera d'aquestes operacions.
RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Disposició Addicional 14 del RDL 20/2011 de 30 de març, de Mesures Urgents
en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera per a la Correcció del Dèficit Públic ,
dotada de vigència indefinida per la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013.
Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació
autonòmica i local, per la que es defineix el principi de prudència financera de les
entitats locals de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la
concessió d'avals, reavals o altre classe de garanties públiques o mesures de
recolzament extrapressupostari.
Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
1r.- Autoritzar a la societat íntegrament municipal, Transports Municipals del Gironès
SA, a la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per un import màxim de
200.000,00 euros, a aplicar a les operacions d'inversió necessàries per a la renovació
de la flota d'autobusos.
2n.- Avalar l'operació de crèdit a signar entre Transports Municipal del Gironès SA i
l'entitat financera que presenti millor oferta econòmica per al finançament de la
inversió esmentada a l'apartat primer.
3r.- Facultar a l'alcalde - president per a la formalització de l'operació d'aval aprovada a
l'apartat primer, encara que incideixi en autocontractació doble o múltiple
representació.
4rt- Comunicar l'operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera del
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord l'ordre
ECF/138/2007 de 27 d'abril, en matèria de tutela financera dels ens locals.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara al punt
número 14 de l’ordre del dia. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde senyora Planas…
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, Transports
Metropolitans del Gironès ha tramitat un expedient de contractació relatiu que vol
comprar subministrament de dos autobusos per finançar amb operació de crèdit.
L’import són 200.000 euros, que és l’import que s’ajusta a la capacitat d’endeutament
que té la societat i també a les necessitats, evidentment, de la flota. Però, com diu la
normativa, es precisa que l’òrgan competent, en aquest cas és l’Ajuntament,
l’Administració pública doni el seu permís. I també la corporació podrà concedir avals a
les societats mercantils.
I, per tant, nosaltres el que autoritzarem és la societat perquè pugui fer aquesta
operació de crèdit i també l’aval. I també crec que és una bona notícia dir que, bé, la
renovació de la flota que es farà aquest any estem parlant en total de cinc autobusos
que es faran, dos de dotze metres…, no, tres de dotze metres de gas i, llavors, dos
més que se’n diu minibusos, que substituiran els microbusos que tenim actualment. I,
per tant, crec que és important que…, bé, de la nostra flota aquest any són cinc els
autobusos que tindran renovació i que se’n compraran de nous.
Moltíssimes gràcies, alcaldessa.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres hi donarem
suport, és necessària aquesta renovació, per tant, hi donarem suport.
La intervenció era, i si la vol contestar el regidor Alcalà a precs i preguntes, ens hem
reunit diferents grups municipals amb el comitè d’empresa i estan molt preocupats per
la diferència que està havent-hi en els bitllets per a aquelles persones que utilitzen
línies de Teisa o línies municipals, perquè des de l’àmbit municipal les bonificacions,
malgrat que estan limitades, s’allarguen, per a jubilats, per exemple, i, en canvi, en les
línies de Teisa no. Per tant, aprofito que parlem d’aquest tema per traslladar-los
aquesta qüestió, que si volen respondre ara o al final.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Pèlach…
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres hi votarem
favorablement, perquè, evidentment, doncs, avalarem tot allò que faciliti la renovació
de la flota, que sabem que és molt necessària. Però al mateix temps sí que voldríem
fer una reflexió, primer, en el sentit que entenem que segurament si hi hagués més
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inversió per la part municipal en temes de mobilitat i, per tant, en aquesta flota
segurament no caldria fer aquesta operació de crèdit, sinó segurament podria facilitar,
diguéssim, una renovació directa de la flota. I, per tant, apostaríem perquè hi hagués
aquesta superior inversió en temes de mobilitat en aquest Ajuntament.
Però al mateix temps també voldríem preguntar, ja que això serveix per renovar els
autobusos i, en canvi, no han explicat, diguéssim, quines són les característiques
d’aquests autobusos que pensen renovar. I la veritat que és un tema que ens
preocupa també, no només per un tema o per dos temes: un, per una banda, un tema
d’accessibilitat, no només perquè compleixin, que entenent que sent autobusos nous
ja compliran allò exigit per llei en temes d’accessibilitat, però, sinó, perquè fins i tot
anem més enllà d’allò exigit en la llei. Però també en temes ambientals ens agradaria
que aquesta renovació de la flota també servís per avançar en temes de mobilitat
sostenible i, per tant, aquests autobusos fossin el menys contaminants possibles.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja està? Sí, perfecte. La
resposta a la senyora Paneque li respondrem després a precs i preguntes,
evidentment. I respecte al tema de la compra que sí, el tipus de…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Jo els ho explicaré, llavors si cal, alcaldessa,
que ho complementi el regidor Alcalà.
Bé, són tres de gas natural de dotze metres, com he dit abans, de compra de busos, i
llavors, dos minibusos que són dièsels que seran de vuit o nou metres, perquè és per
substituir el microbús.
I avui quan he estat parlant amb els responsables, ens diuen que aquests minibusos
els compren de dièsel, i que són uns que contaminen poc, perquè encara no hi ha
busos d’aquesta mida amb gas natural, que és el que pretenien. I, per tant, la compra
l’han de fer amb dièsel.
Jo no sé si vol afegir alguna cosa més el regidor.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): De la compra, si vol afegir
alguna cosa…
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): No, de la compra res. Són per qüestions
mediambientals i per antiguitat i per seguretat, i perquè estiguin adaptats.
La regidora ja els ha avançat el motiu pel qual uns són amb gas i que són menys
contaminants. El desenvolupament en electricitat ara per ara el preu és molt més car i
la tecnologia ha d’anar millorant, perquè ara per ara no dona… S’estan provant en
capitals importants i Girona encara no tenim l’opció aquesta de poder comprar-los.
I, efectivament, el que comentava, els microbusos encara només es fan amb
combustible dièsel.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs,
passaríem a la votació d’aquesta proposta. Vots a favor de la proposta? Moltes
gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): S’aprova per unanimitat, senyora
alcaldessa.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada 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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
15. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de
data 18 de febrer de 2019.
L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local
estableix que "correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del
Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual", article que fa referència a les places, ja que
els llocs de treball no formen part d'aquest instrument de gestió. Continua aquest
article indicant que "les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat,
economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia,
sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixen amb
caràcter general."
D'altra banda, l'article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
estableix que aquestes plantilles han de comprendre tots el llocs de treball (referint-se
novament a places), degudament classificats pel que fa al personal funcionari, laboral i
eventual, en funció del grup de classificació.
Per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 es va aprovar la plantilla de personal
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per a l'any 2019.
Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a ajustar la
plantilla actual a noves necessitats detectades, per una banda, i ajustar les places que
quedaran vacants als requeriments de l'organització.
La plantilla que s'adjunta és la relació ordenada i classificada de les places dotades
econòmicament a l'Ajuntament, per aquest exercici resultat de l'amortització, nova
creació i requalificació de places portat a terme a partir de la darrera plantilla aprovada.
Comprèn totes les places degudament classificades pel que fa al personal funcionari,
laboral i eventual, en funció del grup de classificació.
S'inclouen a més, dades que detallen, respecte del total de places i en funció dels
grups de classificació, l'existència de vacants.
I)
Per acord de Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2017, publicada al
BOP en data de 27 d'abril de 2017 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a
l'exercici del 2017, amb aprovació de convocatòries per cobertura de places vacant a la
plantilla 2017 pel sistema de promoció interna. Portades a terme diverses
convocatòries i resolts els processos selectius, es procedeix a l'amortització de les
places d'origen i els titulars de les qual han accedit a plaça de subgrup de
classificació superior pel sistema de promoció interna. Així, es procedeix a
l'amortització de les següents places:
. Administratiu/va, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 naturalesa
funcionarial, número 2509
II)
Per acord de Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2018, publicada al
BOP en data de 24 d'abril de 2018 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a
l'exercici del 2018, amb aprovació de convocatòries per cobertura de places vacant a la
plantilla 2018 pel sistema de promoció interna. Portades a terme diverses
convocatòries i resolts els processos selectius, es procedeix a l'amortització de les
places d'origen i els titulars de les qual han accedit a plaça de subgrup de classificació
superior pel sistema de promoció interna. Així, es procedeix a l'amortització de les
següents places:
. Administratiu/va, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 naturalesa
funcionarial, número 2447.
. Peó especialitzat, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 13 naturalesa laboral,
número 1385.
. Peó especialitzat, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 13, naturalesa
laboral, número 2464.
Les amortitzacions previstes en els punts I) i II) no suposen cap modificació de les
dotacions pressupostàries previstes en el pressupost del 2019 aprovat atès que es
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tracta d'amortitzacions de places destinades a promoció interna i el pressupost inicial
dotarà la plaça a les que han accedit mitjançant la promoció.
III)
Per altra banda, en data de 13 de març de 2019 ha quedat vacant per
jubilació de la seva titular la plaça número 2762, auxiliar administratiu/va de naturalesa
laboral i que s'amortitza als efectes de dotar la plantilla d'una plaça de les mateixes
característiques però de naturalesa funcionarial.
L'amortització d'aquesta plaça suposa donar de baixa els crèdits següents del
pressupost inicial aprovat:
2019 414 92000 13000 15.330,02 €
2019 414 92000 15000

522,84 €

2019 414 92000 16000 5.236,07 €
Total

21.088,93 €

IV)
En la plantilla inicial aprovada el 18 de febrer de 2019 es va procedir a la
incorporació de deu noves places d'agent pel cos de la policia municipal.
Valorades les necessitats es procedeix a l'amortització d'una plaça d'agent, inclosa en
el subgrup de classificació C2, CD 16, de naturalesa funcionarial, plaça número 2943.
L'amortització d'aquesta plaça suposa donar de baixa els crèdits següents del
pressupost inicial aprovat:
2019 750 13200 12404
2019 750 13200 12100
2019 750 13200 12409
2019 750 13200 16000

2.898,93 €
1.452,92 €
242,15 €
1.529, 80 €

I es procedeix a la creació de les següents places:
A)
Plaça d'intendent pel cos de la policia municipal, inclosa en el subgrup de
classificació A1, CD 28, naturalesa funcionarial i plaça número 2944.
A l'estructura jeràrquica del cos de la policia municipal de l'Ajuntament de Girona, va
quedar sense ocupar però en situació de reserva la plaça d'intendent, per la concessió
al seu titular d'una comissió de serveis que encara es manté vigent. Per la deguda
prestació dels serveis i per dotar l'estructura jeràrquica dels comandaments necessaris
es considera necessària la creació d'una plaça d'intendent, dins l'escala superior, per
la seva provisió.
Segons el que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya
determina que correspon al cap del cos:
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a)
Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats
administratives, per assegurar-ne l'eficàcia.
b)
Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les
propostes pertinents.
c)
Transformar en ordres concretes les directrius dels objectius a assolir,
rebudes de l'alcalde o del càrrec en qui aquest delegui.
d)
servei.

Informar l'alcalde, o el càrrec en qui aquest delegui, del funcionament del

e)
cos.

Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del

Des de l'atorgament de la comissió de serveis a l'intendent que estava desenvolupant
les funcions del cap de la policia, aquestes les va assumir l'inspector, de l'escala
executiva.
Ateses les dimensions del cos de la policia municipal de Girona i el nombre d'habitants
de la població de Girona, superior a 100.000 h es considera, dins el marc del que
estableix l'apartat 3 de l'article 25 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, que es fa
necessària la creació i provisió posterior d'una plaça d'intendent al cos de la policia
municipal.
El cost de la incorporació d'aquesta plaça a la plantilla, amb una previsió de cobertura
de setembre a desembre 2019 és de 28.812,08 €, que previ traspàs de la partida
2019 750 13500 22620 Implantació Rescat s'imputaran a:
2019 750 13200 12000 5.189,02 €
2019 750 13200 12100 3.533,84 €
2019 750 13200 12101 7.379,72 €
2019 750 13200 15300 5.096,72 €
2019 750 13200 15000

329,79 €

2019 750 13200 12009 2.756,14 €
2019 750 13200 16000 4.525,95 €
Total

28.812,08 €

B)
Plaça d'auxiliar administratiu/va, inclosa en el subgrup de classificació C2,
CD 16, de naturalesa funcionarial adscrita a l'OIAC, plaça número 2945.
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El cost de la incorporació d'aquesta plaça a la plantilla, pel període 01 d'abril a 31 de
desembre de 2019, que previ traspàs de la partida 2019 412 92000 22710 Pla de
Millora Organitzativa s'imputaran a:
2019 414 92400 12004
2019 414 92400 12100
2019 414 92400 12101
2019 414 92400 15300
2019 414 92400 15000
2019 414 92400 12009
2019 414 92400 16000
Total

6.671,14 €
3.342,69 €
3.401,28 €
3.398,40 €
494,70 €
1.693,53 €
6.003,53 €
25.005,27 €

El cost
L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva
vigència, per respondre l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si
respon a criteris d'organització administrativa interna.
Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de
plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost.
A)
Amortitzar les següents places de la plantilla de personal aprova pel Ple de
data 18 de febrer de 2019:
. Administratiu/va, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 naturalesa
funcionarial, número 2509
. Administratiu/va, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 naturalesa
funcionarial, número 2447.
. Peó especialitzat, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 13 naturalesa laboral,
número 1385.
. Peó especialitzat, inclosa en el subgrup de classificació AE, CD 13, naturalesa
laboral, número 2464.
B)

Crear les següents places a la plantilla de personal:

. Plaça d'intendent pel cos de la policia municipal, inclosa en el subgrup de
classificació A1, CD 28, naturalesa funcionarial i plaça número 2944
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. Plaça d'auxiliar administratiu/va, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, de
naturalesa funcionarial adscrita a l'OIAC, plaça número 2945.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt
número 15 de l’ordre del dia. Senyor secretari…
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde…
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com ha dit el
secretari, portem amortitzar quatre places de la plantilla, places que han promocionat,
que s’ha fet promoció i, per tant, el que s’ha d’amortitzar és la plaça d’origen.
Llavors, creem una plaça d’intendent del cos de la Policia Municipal perquè tenim una
plaça d’intendent, sí que en tenim una, però no pot ser ocupada, ja que està en la
modalitat de reserva i el seu titular està en comissió de serveis i, per tant, encara es
manté en aquesta comissió de serveis. I és convenient, entenem des de l’equip de
govern, poder disposar d’una estructura jeràrquica dels comandaments.
I també hi ha una plaça d’auxiliar administratiu que simplement es passa, com ja hem
anat fent, actualment la passem de laboral a funcionari, perquè ja vàrem fer la
funcionarització. Per tant, no té sentit que quan tens una plaça treure-la de laboral i
llavors passar-la a funcionari; ja ho fem ara directament.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Veray...
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no
donarem suport a aquest punt. Ja no és la primera vegada que em sentiran a dir que la
plantilla es correspon a una decisió política del que vostès consideren que han
d’organitzar l’Ajuntament i, per tant, nosaltres no compartim la seva organització, la
manera o els llocs de treball que consideren que necessiten.
Però, a més, en aquest cas sincerament els he de dir que les intencions polítiques del
que ens plantegen em preocupen i em preocupen molt. Miri, porto molts de dies
intentant trobar una ciutat de la mida i de la casuística de Girona que tingui dos places
d’intendent de la Policia Local i no n’he trobat cap. I, per tant, la intenció política que hi
ha amagada darrere d’aquesta decisió que avui prenen sincerament em preocupa i
molt.
138

És del tot innecessari i a dos mesos d’unes eleccions municipals plantejar el que
vostès plantegen, que l’únic que pot aportar és divisió i mal ambient a dins de la
mateixa Policia Local.
La senyora tinenta d’alcalde ho deia, diu «creem una segona plaça, perquè la que
tenim està en reserva i està en comissió de serveis». Una comissió de serveis que
saben perfectament que la persona, l’intendent fins fa dos anys de la Policia Local
d’aquest Ajuntament està a punt d’acabar, i per tant, home, sincerament, si tenen des
del 2016 per haver plantejat aquesta segona plaça d’intendent, com és que ho fan a
tres mesos que aquesta persona en principi acaba la comissió de serveis i a dos
mesos d’unes eleccions municipals?
La lectura, i em sap molt de greu, és que vostès no volen que aquell qui era intendent
de la Policia Local de Girona fins que va demanar aquesta comissió de serveis torni al
seu lloc de feina. Això és una decisió política, no té res de tècnic; és una decisió
política. Que li he de dir que lamentem, que trobem innecessària i que l’únic que
acabarà portant seran problemes a dins de la mateixa policia local, quan el que
necessitem en aquests moments és reforçar la policia perquè els problemes de
seguretat a la ciutat cada dia van a més i, per tant, el que caldria és crear més places,
com saben, d’agents de la Policia Municipal en lloc d’encara no sé ben bé per què
plantejar-nos avui aquesta segona plaça d’intendent.
Per tant, fins ara ens havíem abstingut a les seves votacions que ens plantejaven
canvis en la plantilla, en aquest cas, i per tot l’expressat, hi votarem en contra.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Paneque…
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Miri, la veritat és que jo
pensava que almenys intentaria dissimular algun tipus d’argumentació tècnica, però
veig que no. I no permetrem que vostès amb aquesta intervenció de trenta segons
amaguin que aquí hi ha una decisió política clara d’aquest equip de govern o de
l’Alcaldia que des del nostre punt de vista tindrà conseqüències negatives a la Policia
Municipal de Girona. Perquè pensem que aquesta nova plaça d’intendent és una
decisió equivocada. A més a més, es fa…, vostè deia «està en reserva». Vostès saben
perfectament que a finals de juny s’acaba precisament aquesta comissió i aquesta
excedència; per tant, es fa a setmanes de la tornada de l’intendent Palouzié i es fa a
unes setmanes d’unes eleccions.
Quan el senyor Palouzié va anunciar que demanava aquesta comissió, doncs, es va
prendre una decisió. Jo crec que la decisió ha funcionat, no veig per què ara a poques
setmanes de les eleccions això hagi de canviar.
És, per tant, una decisió que no té cap raó tècnica al darrere, cap motiu de seguretat ni
res que se li assembli; que pensem que perjudicarà la Policia Municipal, amb una
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bicefàlia que no pot voler ningú que no estigui a favor del bon funcionament de la
Policia Municipal; que és autoritària i que és sectària.
I creguin que abans de dir-li això he pensat bé què havia de dir avui aquí, però per
més voltes que li dono jo no veig cap altra explicació que la de voler maldar contra
l’actual intendent de la Policia Municipal de Girona.
Miri que fan falta agents de policia de proximitat, però abans d’acabar el mandat, a
més, sense comunicar-ho a l’intendent, sense poder-ne parlar amb calma amb els
diferents comandaments de la Policia Municipal, l’única cosa que se’ls acut és crear
una divisió, amb unes conseqüències, des del meu punt de vista, imprevisibles.
La decisió que la màxima persona responsable de la Policia Municipal de Girona avui
quan l’intendent agafa l’excedència, com els deia, jo estava com a responsable
d’aquesta regidoria, i ho vaig fer precisament amb el consell del senyor Palouzié. Vaig
pensar, jo acabava d’arribar, ell coneixia bé el cos i li vaig fer cas. I haig de dir avui que
aquesta va ser una decisió del tot encertada.
Jo estic convençuda que l’Àrea de Seguretat de l’Ajuntament de Girona no mereix una
decisió com aquesta: serà mal rebuda, és poc valenta i sobretot està feta només amb
motius polítics d’exclusió.
Estem al final del mandat, a poques setmanes, com els deia, de les eleccions
municipals, i els demano que per les raons que acabo d’exposar i des del coneixement
que humilment tinc de la Policia Municipal aquesta decisió la deixin, de com s’encaixa
l’inspector actual amb l’intendent quan torni, en mans del Govern que surti de les
pròximes eleccions municipals.
I demano també als grups municipals de l’oposició que ni donin suport ni s’abstinguin
per tal que acabi això amb un lideratge, amb un bicefàlia dins de la Policia Municipal.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Costa…
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure,
a nosaltres ens agradaria que tots aquests temes abans que arribin al Ple se’ns
expliquessin bé i se’ns comentessin.
El fet que hi hagi amortitzacions de places, si se’n creen de noves, però no perdem
personal pel camí, doncs, també hi podem estar més o menys d’acord, perquè
l’Administració és viva i és evident que s’ha d’anar adaptant als nous temps.
Quant al tema de l’intendent que aquí s’ha estat comentant, bé, nosaltres considerem
el nostre model de seguretat seria un altre, però és evident que la ciutat no pot estar
sense cobrir aquesta plaça, i per tant, a veure, tampoc hi ha res escrit que un
ajuntament no pugui tenir dos intendents, un cos de policia, o tres si calgués, no?
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Però, a veure, nosaltres en aquest cas el que farem serà abstenir-nos.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Poch…
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, aquest punt de l’ordre
del dia és que mitjançant diverses amortitzacions es creen dues noves places, una de
l’OIAC i l’altra aquesta que s’ha estat comentant de l’intendent.
Nosaltres no entenem excessivament com funciona l’estructura, però entenem que
piramidalment si es creu convenient, doncs, que calen dues places d’intendent per
intentar distribuir les feines i les tasques de la policia i que això millorarà les seves
funcions, nosaltres hi estem d’acord. I, per tant, hi votarem a favor.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que és
important saber que amb una comissió de serveis no tens la seguretat de la
incorporació. Pot incorporar-se o no pot incorporar-se. Per tant, la seguretat no la
tenim.
I aquest Govern jo crec que hem deixat sempre palès i hem tingut molt clar la
seguretat ens preocupava molt. És més, en els pressupostos vàrem crear deu places
més de la policia i aquí sí que eren places d’agents. I, per tant, jo crec que nosaltres és
necessari ara que hi ha aquest creixement a nivell d’agents de la policia que hi hagi
una estructura jeràrquica que realment pugui organitzar tota aquesta plantilla de la
policia. I, per tant, pensant en el bé de la ciutat i per la seguretat de tots els ciutadans
de Girona, creiem que és molt important aquesta figura i per això hem portat la creació
d’aquesta plaça.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs,
a la votació d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Vots en contra?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim 14 vots favorables, dels
grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, 4 abstencions, de la CUP, i 7
vots negatius, corresponents al PSC, al Partit Popular i a Ciutadans.
141

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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Abstenció:
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Vots en contra:
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.
16. Aprovació d'una modificació pressupostària per suplement de crèdit.
Atesa la necessitat constatada pel servei d'urbanisme en relació a la consignació
pressupostària a ampliar de la partida relativa a les obres d'execució del Carrer
Muntanya.
Exposa l'informe que la quantia consignada a la partida 2019.300.15319.60909 - IFS
Carrer Muntanya resulta insuficient pel cost a suportar per a l'execució de l'obra a
executar, essent necessari ampliar-la en 191.746,31 euros.
Analitzats els crèdits disponibles en diferents partides d'inversió, relatives a projectes
executats, es proposa la baixa de crèdit de les partides que es relacionen i pels
imports que es detallen:
. Reforma cruïlla Jaume I: 8.634,69: 2019.300.15310.60911
. Muralla Santa Llúcia: 4.697,04: 2019.300.15310.60906
. Projectes urbanisme: 40.355,76: 2019.300.15100.60100
. Inversions obres urbanisme: 26.537,47: 2019.300.15100.60101
. Revisió quadre enllumenat: 25.000,00: 2019.300.16500.62300
. Pla enllumenat i inspecció tècnica: 28.914,69: 2019.300.15100.60100
. Pla Devesa: 57.606,66: 2019.300.17100.60901
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La incidència sobre l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat
pressupostària i compliment de la regla de la despesa d'aquesta modificació
pressupostària, i segons l'establert als articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera suposarà una major
despesa no financera sobre la inicialment prevista, atès que s'executaran crèdits
derivats d'ingressos afectats d'exercicis anteriors, essent obligatòria l'aplicació dels
mateixos en crèdits d'inversió atès que el recurs per a la seva dotació resultà d'una
contractació d'un passiu financer afectat a aquesta finalitat.
En cas de produir-se una execució de la despesa no financera superior als ingressos
no financers durant l'exercici s'hauran de prendre les mesures correctores oportunes
d'acord amb la normativa mencionada.
Atès el disposat als articles 177, 178, 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 12a del
pressupost per aquest exercici.
1r.- Aprovar suplementar la partida següent a finançar amb la baixa dels crèdits de
despesa d'altres partides que es considera possible reduir:
Suplement de crèdit : 191.746,31 euros 2019.300.15319.60909 - IFS Carrer Muntanya
Baixa de crèdit de despesa: 191.746,31 2019.300.15310.60911 - Reforma cruïlla C.
Carme: 8.634,69 2019.300.15310.60906 - Muralla Santa Llúcia: 4.697,04
2019.300.15100.60100 - Projectes urbanisme: 40.355,76
2019.300.15100.60101 - Inversions obres urbanisme: 26.537,47
2019.300.16500.62300 - Revisió quadre enllumenat: 25.000,00
2019.300.15100.60100 - Pla enllumenat i inspecció tècnica: 28.914,69
2019.300.17100.60901 - Pla devesa: 57.606,66
2n.- Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden
afectes a l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord i als
informes adjunts a l'expedient.
3r.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir
de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, segons estableix l'article 169 del RD
2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest període no es
presenten al·legacions.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al següent punt
de l’ordre del dia, i en aquest sentit és el punt número 16 exactament. Senyor
secretari…
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(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta
d’alcalde…
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, portem aquí a
l’aprovació en aquest cas suplementar crèdit a la partida del carrer Muntanya, que
tenim el projecte a punt de licitar i, per tant, pensem que és important poder-lo fer.
I tenim, a més a més, tota una sèrie de partides d’inversions que són excedents de
partides de projectes que ja s’han executat i s’han liquidat. I, per tant, el que no volem
és tenir partides a les quals ja no es pot fer res més perquè el projecte ja està finalitzat
i liquidat. I per això fem aquest suplement de crèdit per al carrer Muntanya que sí que
tenim el projecte a punt de licitar i fer.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Pèlach…
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres hi votarem a favor, el
que passa que sí que…, perquè entenem que és de lògica que si aquestes partides no
s’han gastat, doncs, ara les puguem recuperar per fer una altra inversió.
El que sí que ens preocupa és una mica per què han sobrat aquests diners o per què
no s’han gastat. Entenem, doncs, per exemple, que la reforma de la cruïlla de Jaume I
o la muralla de Santa Llúcia era una obra concreta, s’ha fet la licitació, ha costat menys
del que es preveia i, per tant, ha sobrat. Però, per exemple, la partida de projectes
d’urbanisme o d’inversions en obres d’urbanisme o la que han anomenat d’inspecció
tècnica són calaixos de sastre on es poden incloure tot de projectes en urbanisme. Per
tant, ens preocupa que acabi el mandat, que acabi el pressupost, es tanqui el
pressupost i no s’hagin aprofitat tots aquests romanents per fer inversions que
segurament són molt necessàries en temes d’urbanisme i que, per tant, doncs, s’han
deixat l’oportunitat, diguéssim, de fer totes aquestes inversions. I, en canvi, ara
d’alguna manera ho utilitzen per fer aquesta altra inversió que va caure del seu
pressupost.
Ens preocupa també el Pla de la Devesa, que sabem, doncs, que és molt demanat no
només per veïns, sinó per tots els grups municipals les inversions que són necessàries
a la Devesa i, en canvi, ens estan dient que hi ha un romanent que no s’ha invertit
suficientment, doncs, en aquest espai tal com estava previst.
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Per tant, simplement aprofito per fer aquesta reflexió, perquè una vegada més d’allò
que pressuposten a allò que acaben fent hi ha un marge molt gran, i ens sap greu que
tots aquests tipus de projectes perdin l’oportunitat d’anar endavant per molt que
després es reaprofitin per fer altres coses.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Poch…
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Bé, gràcies, alcaldessa. En la línia que deia la
regidora Laia Pèlach, nosaltres hem vist –res en contra de la partida necessària per a
la reforma del carrer Muntanya– però de les partides d’on es treu, entenem que
possiblement, doncs, aquestes partides concretament s’haurien pogut dedicar al destí
que tenien, en relació amb la Devesa, en relació amb el tema d’enllumenat i de
quadres d’enllumenat i en relació amb altres partides.
I en aquest sentit, el nostre grup s’abstindrà.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Planas…
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el pressupost
evidentment és un document viu i estem parlant de partides d’anys anteriors que sí,
com ha dit la senyora Pèlach, que s’havien fet les licitacions, s’havien adjudicat i, per
tant, ja han… Bé, queden aquests diners que no els pots destinar a res més que per a
aquella licitació que realment havies dit que faries; per tant, crec que és normal que
llavors els utilitzem per a altres qüestions.
I dir que també, per a les partides que realment després necessitem, tindrem com
vostès no sé si saben…, vindran una altra vegada les inversions financerament
sostenibles, que, evidentment, les haurem de portar aquí a modificació del Ple. I
esperem que estigui tot aprovat per d’aquí a quinze dies poder-ho portar.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs,
a la votació d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim el següent resultat: 15 vots
favorables, corresponents als vots de Convergència i Unió, la CUP i el Partit Popular, 6
abstencions, corresponents als grups del PSC i de Ciutadans, i 4 vots amb abstenció
d’Esquerra Republicana.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Exacte. Abstenció, sí, ha dit
abstenció. Sí, sí, Ciutadans i Esquerra s’han abstingut. (Veus de fons.) Perdó? Ha dit
primer sis i després quatre més, ja ho ha completat bé.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
Abstenció:
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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.
COMISSIÓ
TURISME.

DE

PROMOCIÓ

ECONÒMICA,

DESENVOLUPAMENT

LOCAL

I

17. Aprovar pel procediment d'urgència el projecte "Clúster EDIFICAT" (annex 1)
i la presentació d'aquest a la candidatura del programa INTERREG V - A
Espanya- França-Andorra (POCTEFA 2014 - 2020).
El 17 d'agost de 2016, per decisió C(2016)5415, la Comissió Europea va aprovar la
versió 2.2 del Programa INTERREG V - A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014
- 2020). L'objectiu general del Programa es continuar i reforçar la integració econòmica
i social de la zona transfronterera a través de la cooperació. Per aconseguir-ho se
centre en promoure i cofinançar projectes de cooperació en el territori elegible
realitzats per socis francesos, espanyols i andorrans.
El Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020) està
finançat per la Unió Europea amb un pressupost total de 178 milions d'euros del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER (sense assistència tècnica).
El 30 de gener de 2019 el Comitè de Seguiment del POCTEFA va aprovar el text
oficial de la tercera convocatòria del Programa INTERREG V-A Espanya-FrançaAndorra (POCTEFA 2014-2020). L'Autoritat de Gestió, per delegació dels Estats
membres que participen en el Programa (España i França) i del Principat d'Andorra,
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publica la tercera convocatòria de projectes oberta a tots els eixos del Programa en
data 7 de febrer de 2019.
Vist que l'Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació
de l'Ajuntament de Girona té voluntat de crear un context sostenible i favorable a la
reorientació del sector de la construcció cap a una major qualificació dels treballadors
del sector i de l'eficiència i innovació en l'edificació.
Vist que, en aquest context, l'Àrea de Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i
Ocupació de l'ajuntament de Girona des de gener 2019 ha treballat en l'elaboració del
projecte "Clúster EDIFICAT" (EDIFICAció eFIciència CATalunya).
Vist que el sector de la construcció es caracteritza per ser un sector econòmic amb
molts moviments cíclics i amb una baixa qualificació dels treballadors. La realització
d'aquest projecte, amb l'obtenció de finançament extern per desenvolupar-ho permetrà
crear un clúster a nivell territorial per a constituir un sistema referent a nivell
transfronterer i mediterrani català dels sector de l'eficiència energètica de l'edificació
(rehabilitació), per a crear un context sostenible i favorable a la reorientació del sector
de la construcció cap a una major qualificació dels treballadors, i de l'eficiència i
innovació en l'edificació.
Els resultats esperats del projecte són:
La creació d'un espai transfronterer entre les administracions, els actors
econòmics, els col·legis professionals, els centre de formació, etc.
El desenvolupament d'eines de col·laboració per a respondre a les demandes
de les empreses ja existents i millorar la formació en el sector de l'edificació, segons el
context propi de cada territori, cap a l'eficiència energètica.
La creació d'un Punt d'Informació energètica transfronterer (de forma digital) i
d'un servei d'assessors energètics propi a cada territori, per a fomentar l'eficiència
energètica i mediambientals dels edificis i els habitatges cap a la ciutadania i el sector
industrial.
Reforç a (micro)projectes empresarials ja existents, i creació d'un context
col·laboratiu per a projecte emergents en el sector de la innovació energètica i de les
tecnologies digitals - connectivitat dels edificis i llurs aplicacions.
Vist que es tracta d'un projecte que comporta una despesa plurianual a executar en 3
anys i d'acord amb el que està establert a l'art. 174.2e) del RD 2/2004 de 5 de març,
pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i de
caràcter excepcional, art. 174.5, atenent les quanties a imputar als pressupostos.
7.
APROVAR el projecte adjunt "Clúster EDIFICAT" en el marc del Programa
INTERREG V - A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 - 2020) que inclou el
quadre de finançament relatiu a la part del projecte que li correspon executar a
l'Ajuntament de Girona, per un import de tres-cents vint-i-dos mil vuit-cents vuitanta147

nou euros amb vuitanta-quatre cèntims (322.889,84 €).
8.
Adquirir el compromís de cofinançar la quantitat de cent tretze mil onze euros
amb quaranta-quatre cèntims (113.011,44 €) pel període 2020, 2021 i 2022 del cost
del projecte, subjecte a l'aprovació definitiva de la subvenció.
9.
Aprovar la presentació d'aquest projecte a la tercera convocatòria de
projectes del Programa INTERREG V - A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 2020).
Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari, a l'alcaldessa-presidenta o
regidor/a en qui delegui, per a la signatura de tots els actes necessaris pel
desplegament del present acord.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem, doncs, al següent
punt de l’ordre del dia. Senyor secretari, en aquest cas de la Comissió ja de Promoció
Econòmica i Desenvolupament Local i Turisme, la número 17.
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Té la paraula la
tinenta d’alcalde Glòria Plana.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. El 30 de gener es va aprovar la
tercera convocatòria del programa Interreg Espanya-França-Andorra, el Poctefa 20142020. L’Ajuntament de Girona va proposar als seus socis, que en aquest cas són la
Comunitat Urbana de Perpinyà Metropolitana Mediterrània, que és una agrupació
supramunicipal de trenta-sis municipis on hi ha inclòs Perpinyà. També hi ha com a
soci el pol de competitivitat [#01:44:17], que opera a la regió d’Occitània i PyrénéesMéditerranée i agrupa empreses, laboratoris, universitat, centres d’investigació,
etcètera, i el clúster de l’eficiència energètica de Catalunya.
Els va proposar a aquests socis de fer la creació d’un clúster edificat, que té com a
objectiu crear un espai d’agrupació de pols a nivell transfronterer del sector de
l’eficiència energètica de l’edificació cap a la transició energètica a fi de constituir un
sistema referent mediterrani-català.
Aquest projecte pretén teixir una xarxa d’actors en la forma d’un clúster informal a fi
d’acompanyar les empreses d’aquest sector de la construcció cap a un creixement en
l’àmbit de l’eficiència energètica.
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També es proposa desenvolupar un punt d’informació energètic, identificar les
necessitats de les empreses responent a criteris de sostenibilitat, de digitalització i
d’eficiència energètica.
Aquest projecte, dintre de tot el global, està valorat en uns 900.000 euros i el
pressupost previst per a l’Ajuntament de Girona és, com ha dit molt bé el secretari,
322.889,34 euros, dels quals 113.011,44 euros els aportaria l’Ajuntament de Girona en
un període de tres anys i la resta, un total de 209.878,40 euros, estaria subvencionat
pel fons Feder.
El que portem a aprovació és, com ha dit el secretari abans, la presentació d’aquest
Poctefa per tal que sigui adjudicat.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Veray…
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no és
que estiguem en contra d’aquest projecte, però sí que agrairíem que quan es vulguin
portar projectes d’aquests se’ns expliquin les coses amb una mica més de temps. Això
primera.
Segona. Miri, jo ja sé que tots intentem fer un esforç, però és que les eleccions són
d’aquí a menys de dos mesos i tornar a plantejar una cosa en aquest Ple que hipoteca
el pressupost de tres anys, perquè estem parlant… I vostè dirà són només 113.000
euros; home, doncs, és important. I, per tant, ens està dient que s’haurà de pagar el
2019, any enguany, 2020 i 2021; per tant, estem parlant ja també d’una propera
legislatura. Per tant, sincerament, nosaltres tenim dubtes sobre la idoneïtat que avui
vostès plantegin aquest projecte i sobre el projecte en si, perquè tampoc entenem
aquesta mania que tenen, no?, mediterrani-català. Només faltaria, només faltaria que
ens ajuntéssim amb tot el Mediterrani espanyol. Bé, doncs, jo els dic una cosa, si
poden accedir a aquest programa és que perquè l’Estat espanyol forma part com a
estat, si no, no s’hi podrien acollir. Per tant, escolti, per què no parlem amb els nostres
veïns? Per què no parlem amb València? Per què no parlem amb Múrcia? Per què no
parlem amb la costa andalusa que és del Mediterrani i fem una cosa molt més potent?
Per tant, escoltin, a vegades els va bé ser Espanya i a vegades no els va bé ser
Espanya. És curiós, en funció de si poden treure’n diners o no. Per tant, nosaltres en
aquest sentit ens abstindrem, com dic, perquè no veiem clar que a poques setmanes
d’unes eleccions tornin a portar un tema que hipoteca els pressupostos dels propers
tres anys d’aquest Ajuntament.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Pujola…
149

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A nosaltres, regidora, no ens
sembla un mal projecte, però, com ha dit el secretari, l’Ajuntament haurà d’aportar
113.011,44 euros i ens trobem que en el text de la tercera convocatòria de projectes
s’especifica que els projectes han d’emmarcar-se en un objectiu específic d’una
prioritat d’inversió. I en el document que avui…, en el projecte que avui es porta a Ple
no s’especifica quina és la prioritat concreta d’inversió; per tant, regidora, si ens ho pot
aclarir, perquè, si no, nosaltres òbviament no ho votarem.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Rodríguez…
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Nosaltres sí que hi votarem
a favor, per una qüestió fonamental: primer, perquè és un programa que s’acaba ara el
15 d’abril la capacitat d’apuntar-s’hi i creiem que l’Àrea de Promoció ha tingut en
compte, i així ho espero, ja l’experiència que es va fer el 2017, amb un programa del
SOC en aquell cas, que era aprofitem l’experiència del projecte Construcció
Connectada. Per tant, aquell projecte si es vincula amb aquest tota l’experiència que
es va fer, creiem que pot ajudar a la qualificació dels treballadors del sector de la
construcció.
De fet, tots vostès saben la crisi que va patir la construcció. Si els treballadors no es
qualifiquen sobretot en eficiència i innovació en l’edificació, creiem que no se’n sortiran
tant.
D’altra banda, deixin-me dir, regidora, que sí que es contemplen empreses de
formació, etcètera, però m’agradaria que quedés clar que a l’institut de Santa Eugènia,
a l’institut de formació professional, fan un cicle de formació de grau mitjà sobre la
construcció. I crec que seria un bon moment també de fer-los entrar en aquestes
coses.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Salellas…
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en
aquest punt ens abstindrem, i ens abstindrem perquè la sensació que el nostre grup ha
tingut quan ha mirat aquest projecte i després d’escoltar les explicacions de la senyora
Plana a la comissió informativa és que hem caçat al vol una història que passava per
aquí, però que realment no hem treballat un fons ni amb les entitats del territori que
estan treballant en temes de transició energètica, ni tampoc quan un llegeix les
propostes, no acaba de veure què repercutirà en el bé comú i sobretot què implicarà a
l’Ajuntament, com avançarà l’Ajuntament, com avançarà la ciutat en eficiència
energètica amb aquest projecte, que, com deien altres grups, sí que és cert que té
unes conseqüències de cara a pressupostos dels anys vinents que vostès marquen a
un mes i mig de les eleccions.
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Perquè, clar, si un llegeix el que veu bàsicament és que l’objectiu és crear un espai
transfronterer entre les administracions, un espai transfronterer de compartir –ho diu
aquí: «Els resultats esperats del projecte són –dos punts.» Quan hi ha dos punts
normalment vol dir que xifren, no? «Aquest espai transfronterer, el desenvolupament
d’eines de col·laboració per respondre a les demandes de les empreses existents i
millorar la formació en el sector de l’edificació; la creació d’un punt d’informació
energètica transfronterer i el reforç en microprojectes empresarials ja existents.» Això
són els quatre punts del projecte per al qual destinarem cent i escaig mil d’euros com a
ajuntament en els propers tres anys.
Clar, sobre l’eficiència energètica i la transició energètica tots hi ha consens que hi
hem de treballar; ara, si la millor manera per invertir 113.000 euros d’aquest
Ajuntament a nivell de retorn social i a la ciutat en aquest àmbit és aquesta proposta,
el nostre grup, sincerament, en té dubtes.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Poch…
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Bé, gràcies, alcaldessa. Bé, el nostre grup donarà
suport a aquesta proposta. Primer, la Unió Europea el compromís que té en la millora
de l’eficiència energètica i en l’estalvi energètic hi ha estat treballant des de fa molts
anys, sabem el compromís dels cinc vints, que seria l’any 2020 el 20 per cent de
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, el 20 per cent de reducció de
consums i el 20 per cent de l’energia primària consumida que ha de procedir de fonts
renovables. Això ens porta que hi ha un compromís de reducció dels consums dels
edificis, que representa a la Unió Europea un total del 40 per cent dels consums són
dels edificis. I aquí ens toca que hem de treballar l’eficiència energètica dels edificis.
Tenim l’objectiu d’edificis de consum d’energia gairebé nul. I, per tant la creació d’un
punt d’informació energètica que pugui assessorar diferents actors en els processos
de construcció, tant a tècnics com a empreses, ho veiem positiu.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Plana…
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): En primer lloc, donar les gràcies als grups que
donaran suport a aquest projecte, perquè realment aquest és un projecte de l’Àrea de
Promoció Econòmica, senyor Salellas –començo per vostè, perquè ve a poder-ho
contestar d’aquesta manera. És de Promoció Econòmica. És impulsar, fomentar
aquests sectors dintre de la taula de la construcció connectada, de la qual vostè
formava part també.
Està parlat, com ha dit molt bé el senyor Rodríguez, hi havia una taula de la
construcció connectada. Aquí hi havia representats tots els sectors: el Col·legi
d’Arquitectes, enginyers, promotors, etcètera. I els grups de l’oposició també en
formaven part. Per tant, tot això surt d’aquesta taula.
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El moment oportú d’ara que surti aquesta convocatòria no és que l’hàgim agafat al vol;
no, no, no és això, és que ha sortit ara la convocatòria.
I, senyora Veray, nosaltres no parem, nosaltres anem continuant treballant i cada
vegada que surten les convocatòries, ens presentem en aquelles que realment
pensem que són beneficioses per als ciutadans i les ciutadanes de Girona,
independentment que estem treballant per la promoció d’aquest sector, tot i que les
polítiques de sostenibilitat estan fent les seves. No és que només fem aquesta; en fem
moltes més.
Per tant, jo crec que és un bon projecte. Senyora Veray, perdoni que li digui, però si
s’hagués llegit aquest projecte i si vostè hagués estat en la meva informativa, hagués
sabut que aquest projecte és transfronterer, i per tant, els socis només podem ser per
part de Girona, la part d’Andorra o França. Per tant, la resta no és que els discriminem,
és que no podríem presentar-nos com a socis en aquest projecte.
Simplement gràcies, reitero les aportacions…
Perdoni, senyora Pujola, el que vostè em demanava ho he explicat molt sintèticament i
ho ha repetit el senyor Salellas, doncs, és el fet de fer una xarxa d’actors en aquest
sector, del punt d’informació energètic, identificar les necessitats per tal de tenir un…
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, disculpi. És que de
veritat que sent molta remor, els demano si us plau que mantinguin silenci. Endavant.
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Ja està, jo crec que ja he contestat a tothom. I
gràcies pel suport.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem,
doncs, a la votació d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim 18 vots favorables, dels
grups de Convergència i Unió, del PSC i d’Esquerra Republicana, i 7 abstencions, dels
grups de la CUP, de Ciutadans i del Partit Popular.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
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Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà i Pou.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Abstenció:
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’EDUCACIÓ I ESPORTS
18. Aprovació de l'establiment del servei públic de piscines municipals de la
ciutat de Girona i aprovació del reglament, amb resposta a les al·legacions i
esmenes presentades pels grup municipals del PSC i la CUP- Crida per Girona.
En sessió plenària del 9 de juliol de 2018 es va aprovar inicialment l'establiment del
servei públic de piscines municipals de la ciutat de Girona i aprovació del reglament.
En resposta a l'edicte (Butlletí Oficial de la Província de Girona de 18 de juliol de 2018,
número 139) de l'alcaldessa de Girona, que donava publicitat a l'acord de Ple de
l'Ajuntament de Girona d'aprovació inicial de l'establiment del servei públic de piscines
municipals de la ciutat de Girona i aprovació del reglament. L'edicte també es va
publicar al tauler d'anuncis (18 de juliol de 2018) de la seu electrònica de l'Ajuntament
de Girona. Després del termini de trenta dies d'informació pública de l'acord, que
finalitzava el 31 d'agost, s'han rebut les al·legacions de les següents entitats:
Grup municipal del PSC de l'Ajuntament de Girona
Amb data 1 d'agost de 2018, mitjançant registre d'entrada (2018058662), el senyor
Joaquim Rodríguez Vidal, representant del grup municipal del PSC de l'Ajuntament de
Girona, ha presentat una sol·licitud d'al·legacions però que no incorpora cap document
annex. Posteriorment, el mateix dia 1 d'agost de 2018 mitjançant registre d'entrada
núm. 2018058787, el senyor Òscar Aparicio Pedrosa, representant el Grup municipal
del PSC de l'Ajuntament de Girona, ha presentat 7 esmenes al Reglament del Servei
de les Piscines Municipals de l'Ajuntament de Girona.
Grup municipal de la CUP- Crida per Girona
Amb data 13 d'agost de 2018, mitjançant el registre d'entrada núm. 2018060855, la
senyora Laia Pèlach Saget, representant del Grup municipal CUP - Crida per Girona,
ha presentat 27 esmenes al Reglament del Servei de les Piscines Municipals de
l'Ajuntament de Girona.
153

Atesa la voluntat de la regidoria d'esports de comunicar i argumentar els motius que
havien portat, si era al cas, de desestimar les al·legacions presentades, en data 22 de
gener de 2019 es van portar a terme unes reunions informatives amb els grups
municipals que havien presentat al·legacions, amb la finalitat de poder explicar de
quina manera s'han atès les seves propostes.
S'adjunta els següents annexos:
Annex 1 l'informe jurídic 146/18 del lletrat municipal Vicenç Estanyol Bardera emès el
4 de desembre de 2018.
Annex 2 la Memòria justificativa de l'establiment del Servei de Piscines Municipals de
la ciutat de Girona.
Annex 3 el Reglament modificat incorporant les al·legacions estimades.
D'acord amb l'informe jurídic 146/18 el lletrat municipal Vicenç Estanyol Bardera, emès
el 4 de desembre de 2018.
D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Primer. APROVAR les modificacions (estimant íntegrament o parcialment, i
desestimant, segons el cas) les al·legacions i esmenes que presenten els grups
municipals del PSC i de la CUP - Crida per Girona, de l'Ajuntament de Girona en la
línia que informa el lletrat municipal i acceptant els criteris tècnics. Les al·legacions,
formen part del concepte de discrecionalitat tècnica del servei sota criteri d'especialitat
del mateix (art. 4 de LBRL 7/85). Vegeu annex 1: informe jurídic 146/18.
Segon.- APROVAR definitivament l'establiment del Servei Públic de Piscines
municipals de la ciutat de Girona. (Que no ha tingut cap al·legació). Vegeu Annex
2. Memòria d'establiment
Tercer. APROVAR definitivament el reglament de piscines, d'acord amb els documents
annexos a la proposta. Vegeu Annex 3: Reglament que recull les modificacions de les
al·legacions estimades, íntegrament o parcialment.
Cinquè. PUBLICAR el text íntegre de l'esmentat reglament en el Butlletí Oficial de la
Província de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de
les Bases de règim local i amb l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, als efectes de la seva entrada en vigor, i fer referència al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt
número 18, en aquest cas ja de la Comissió Informativa d’Educació i Esports. Senyor
secretari…
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(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per tant, té la
paraula –disculpi– el regidor Pep Pujols.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Hola, bona tarda a tothom. En un principi, aquesta va
ser una proposta que ja va sortir el 9 de juliol, es va aprovar inicialment l’establiment
del servei públic de piscina municipal de la ciutat de Girona i l’aprovació del reglament.
Posteriorment, en el període d’informació pública es van presentar les al·legacions,
al·legacions que van presentar però només al que és el reglament de la piscina, quant
als serveis públics no va haver-hi cap al·legació. Reglament que el que fa és regular el
correcte ús i funcionament, els drets i deures de les usuàries i els usuaris de les
diferents piscines municipals, així com els diferents espais públics.
Aquí va haver-hi vint-i-set al·legacions per part de la CUP - Crida per Girona i set
al·legacions per part del Partit Socialista. En total, unes trenta-quatre.
Un cop revisades amb el lletrat i també amb el cap de serveis i conjuntament amb mi,
vàrem estar avaluant i mirant el redactat que podria ser el més adequat i les
aportacions que es van fer. D’aquestes trenta-quatre esmenes…, al·legacions, quinze
es van estimar positives, es van agafar i es van fer les modificacions; sis es van fer
parcialment, es van admetre parcialment, i tretze desestimades.
De les quals, així per sobre podria dir que es va revisar sobretot el llenguatge per tal
que sigui inclusiu pel que fa al gènere; no es detallen dates i horaris en concret perquè
poden variar cada any i, per tant, estan subjectes a canvis; especificar concretament
els llocs de prohibició, perquè ho hi havia una prohibició en concret perquè la mainada
corregués amunt i avall en la zona de bany, i sí que es va dir que estava prohibit córrer
en el recinte de la piscina.
Per als petits, quant a accedir a la part fonda, es va afegir un text en el qual han de
portar el material de flotació i d’acord amb l’edat acompanyat d’un responsable. També
la consideració d’anar…, com bé sabem hi ha famílies les quals, doncs, el que fan és
acompanyar els nanos, no es banyen, tot i que deia que era obligatori l’ús del
banyador o biquini a la zona de bany, sí que es permet, doncs, aquestes persones que
acompanyen la mainada anar vestides de carrer si no es banyen. El que sí no se’ls
permet és que en cap moment poden anar amb calçat del carrer a la zona de platja.
Com també s’elimina la prohibició d’entrar al solàrium. Doncs, hem tret la prohibició,
perquè també si aquestes persones els nens entren al solàrium puguin accedir a
aquesta zona, que abans estava prohibida.
La seguretat: sobretot s’ha prohibit l’ús d’envasos de vidre en tot el recinte de la
piscina i en els espais que puguin haver-hi. Igual que la prohibició de les begudes
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alcohòliques en tot el recinte. I quant a fumar, tot i que és un recinte lliure de fum, hem
cregut, perquè en diferents situacions era un problema, acceptar parcialment una zona
de fumadors al límit –al límit– de la tanca de la piscina, perquè això suposava, bé, que
era el més fàcil i que ens portava menys problemes.
També detallar els serveis complementaris, que no estaven detallats, tant, per
exemple, sobretot a la Devesa, el que era l’ús de la pista de voleibol, igual que la de
tennis, doncs, quin ús té, la roba que han de portar, els menors de catorze anys han
d’anar acompanyats, no poden anar lliurement. I regular tot això ens ha servit per
millorar aquest reglament, que segurament tot i que les tretze desestimades ens
podem donar-hi una volta més i ens ho estem estudiant, podem veure que en un futur
també en podem incloure alguna d’elles, i així, doncs, tenir ateses també aquestes
al·legacions.
Dit això, ja ho hem dit tot. Demanar el vot favorable.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):
Intervencions? Senyor Rodríguez, endavant.

Moltíssimes

gràcies.

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, gràcies, senyor regidor,
però ha de saber que de les tretze denegades, set són les nostres, que són les set que
havíem presentat. Vull dir que no se’ns n’ha acceptat cap.
Bé, en tot cas, és veritat el que ha dit vostè al final i per això jo li agafo la paraula i ens
abstindríem en aquest sentit, perquè pot haver-hi una nova oportunitat quan es faci el
reglament general de tota l’àrea, perquè ho trobem important. Evidentment, si hem
presentat les al·legacions, els punts són perquè veiem que hi ha temes importants.
Posaré un parell d’exemples per no allargar-me gaire. Però sí que es contempla tenir
en compte la discapacitat superior a 33 per cent, per exemple, de les persones, que
nosaltres demanàvem que les persones que tinguin malalties cròniques i a vegades
permanents també es tinguin en compte. Per exemple, demanàvem que hi hagi un
numerus clausus per persona de menors, i se’ns contesta jurídicament: «Oh, és que hi
ha activitats que hi ha monitors que ja està regulat.» I aquí interpretem que les
persones que porten menors individualment evidentment no són monitors, i no hi ha
aquesta diferenciació. I si ho miren en altres reglaments, doncs, hi ha poblacions que
posen un número determinat màxim.
No s’entén la funció del socorrista. Pel que jo entenc, el socorrista no és un monitor.
Bé, una altra cosa, parlant amb els socorristes, doncs, molts comportaments incívics
són nois o noies que ratllen l’edat encara, diríem, de menors. Està comprovat i se’ns
diu que és molt difícil controlar si són menors o no. Home, molt difícil no, deu haver-hi
mecanismes per poder saber si un té dotze anys o els anys que sigui. Vull dir, el que
no pot ser és que es digui que és molt difícil.
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Per tant, entenem, doncs, que hi ha molts punts a parlar i ens agafem això, la paraula
que ens ha dit i ens abstindrem.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més
intervencions? Sí, senyora Pèlach…
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres li
votarem a favor. És veritat, doncs, que ens han acceptat la majoria de les esmenes
que vam fer i agraïm també en aquest sentit la predisposició tant del regidor com dels
tècnics a explicar-nos en tot moment, de reunir-nos per explicar-nos allò que s’ha
acceptat o no i parlar-ho amb tranquil·litat, i també, doncs, fins a última hora de dubtes
que hem tingut.
També és cert de dir que moltes d’aquestes esmenes eren concrecions, eren millores
en el redactat que crec que el que fan…, que no hi ha un fons polític fort, sinó que
realment el que preteníem era millorar un pla que s’havia fet amb una mica de presses
per la voluntat d’externalitzar…, no específicament, sinó ja ho estava, eh?, aquest
servei.
Llavors, nosaltres sí que és cert que com a usuaris habituals d’aquestes piscines en
diferents moments, doncs, coneixem bé el funcionament i, per tant, per això hem
volgut fer totes aquestes aportacions. I també n’hi havia algunes que tenien una mica
més de fons, com aquesta que comentava de la possibilitat d’entrar amb roba en
determinats espais, que crec que facilita fer ús de la piscina a molta gent molt diversa.
També és cert que algunes no ens les han acceptat i algunes, doncs, per nosaltres
eren importants, com pot ser la concreció de tasques del personal, perquè entenem
que precisament en el cas que vulguem externalitzar ens ajuda molt a saber cada
persona quina és la seva funció i també als usuaris a saber a qui ens hem d’adreçar i
quins són els diferents professionals que treballen allà. Però, en tot cas, doncs, no s’ha
volgut avançar en aquest sentit.
I l’altre era el tema de la prohibició de fumar. Que si bé és cert, doncs, que han millorat
una mica el que nosaltres enteníem que no podia ser, que era com en una zona de bar
que a més era on obligaven la gent a anar a menjar es pogués fumar. Doncs, ho han
relegat en un espai. Ens hagués agradat que fos realment un espai lliure de fum, com
deia vostè mateix que ho exigeix…, o entenem que ho exigeix el fet que es consideri
un espai d’aquest tipus. Però, en qualsevol cas, no s’ha volgut introduir, no s’ha volgut
arribar fins a aquest punt en aquest sentit.
També en relació amb les esmenes del PSC, sí que voldríem fer una reflexió, i és cert
que nosaltres algunes de les esmenes que han fet les compartim. També he de dir que
la majoria no són temes que apareguin pròpiament en el reglament i, per tant, doncs,
estarem a favor que les aportin o les facin als espais pertinents i en aquell moment hi
votarem a favor que s’avanci en aquest sentit.
157

O fins i tot, en algun cas els diria que tenen una mica de barra fins i tot, perquè, clar,
una de les esmenes que presenten, per exemple, és el fet que el tema té a veure amb
les taxes, amb les taxes fiscals, doncs, quins perfils i quins no poden accedir al
descompte per fer ús de la piscina. Llavors, clar, això que vostès van avalar en el
moment de les ordenances fiscals a l’equip de govern, i vostès ara, en canvi, m’ho
porten aquí a Ple i ara es lamenten que no els ho aprovin, si van ser vostès que ho van
avalar quan van fer les… Sí, sí, però vostès ara les justifiquen que no els les han
aprovat. Si ho portaven precisament, si ho portaven com a al·legació, el lògic hagués
sigut que llavors vostès fossin conseqüents i no aprovessin les ordenances en base
que no els aproven aquests temes. Llavors, em sembla una mica fora de lloc.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja ha transcorregut el temps.
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Albertí…
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, l’ús de les
piscines municipals i els serveis complementaris és un servei públic fonamental en el
vessant lúdic, esportiu i educatiu.
I és molt utilitzat, només cal recórrer al llistat de les persones que hi volen accedir. I a
més a més, en aquest cas és veritat que és un servei altament valorat per tots els
usuaris.
Nosaltres volem anunciar en aquest punt el nostre vot favorable, però –sempre hi ha
un però– nosaltres hem parlat amb la regidora Paneque i amb la regidora Laia Pèlach,
de la CUP, i la regidora Sílvia Paneque, del PSC, sobre les al·legacions que havien
presentat. I és veritat que moltes de les al·legacions presentades per la CUP - Crida
per Girona han estat acceptades, però lamentem que en algun cas algunes de les
al·legacions presentades pel grup del PSC les trobem altament raonables. I, per
exemple, aquelles que proposaven que per a les persones de més de seixanta anys hi
hagués un servei de gratuïtat o, per exemple, que algunes de les persones amb
discapacitat no haguessin de presentar al servei l’informe mèdic any a any. Doncs, si
no ha d’estar contemplada en aquest reglament, sí que suggeriríem, per exemple,
que…, a tall d’exemple podríem suggerir que –abans n’hem parlat– en el programa
aquell d’esports anomenat «Promoure, potenciar i diversificar la pràctica esportiva a la
ciutat», que s’ha aprovat la subvenció per a les curses solidàries, doncs bé, seria una
vessant que podríem contemplar, intentar estudiar alguna mena de subvenció perquè
aquelles persones amb vulnerabilitat puguin utilitzar aquests serveis, com també
demanaven en una de les seves al·legacions.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, no sé si
vol fer alguna intervenció senyor Pujols i, si no, ja passem a la votació. Sí, passem a la
votació? Perfecte.
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Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): El resultat és de 21 vots a favor, de
Convergència i Unió, de la CUP, d’Esquerra Republicana, de Ciutadans i del Partit
Popular, i de 4 abstencions, del PSC.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, Miquel Poch Clara,
Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà i Pou.
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.
Abstenció:
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ara al bloc de les
propostes urgents. En aquest sentit, ja coneixen vostès que n’hi ha tres. Si no vaig
confosa, les hem de tractar per ordre d’entrada. (Veus de fons.) Disculpin, és el que
anava a comentar. I per ordre d’entrada seria…, els dic les tres i després passaríem a
fer la defensa de la urgència i després la votació de la conveniència o no d’aprovar-la,
la proposta.
La primera, la de la modificació del contracte d’aigües; la segona, la de l’Institut
Ermessenda, i finalment, la de la pròrroga de la redacció de l’inventari en dos mesos,
de les instal·lacions. Aquest és l’ordre d’entrada i, per tant, si els sembla bé, ho faríem
així; si no hi tenen inconvenient, m’ha semblat adequat també fer-ho així.
19. PROPOSTES URGENTS
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ,
SEGURETAT I COOPERACIÓ
19.1. Proposta de modificació de les condicions de prestació del servei
d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona.
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Amb data 12 de maig de 1992 el Ple de l'ajuntament de Girona va aprovar el conveni
entre els ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter i l'empresa Girona SA, per a la
constitució d'una societat mercantil d'economia mixta, anomenada Aigües de Girona,
Salt i Sarrià de Ter, SA, (endavant AGISSA) per a la prestació del servei municipal
d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona, el plec de condicions
tècniques, juridicoadministratives i econòmiques regulador de les condicions de
prestació del serveis i els estatus de la societat a constituir. S'adjuntava com a
document annex al plec de condicions el pla director d'explotació i millora per un
import de 833 milions de pessetes.
Amb data 8 de juliol de 1997 el Ple de la Corporació municipal va aprovar
definitivament el canvi de forma de gestió del servei de manteniment de la xarxa de
clavegueram del municipi de Girona i l'adjudicació a l'entitat AGISSA la prestació de
l'esmentat servei en les condicions que es deriven del plec aprovat pel ple en
l'esmentada sessió plenària.
Amb data 14 de juliol de 1998 el Ple de la Corporació municipal va aprovar modificar
les condicions del conveni aprovat amb data 12 de maig de 1992, incorporant aquesta
modificació un pla director d'explotació i millora per un import de 1.113 milions de
pessetes addicional a l'aprovat en sessió de data 12 de maig de 1992 i prorrogant-se
el contracte per un termini de vuit anys.
Amb data 11 de març de 2013 el Ple de l'ajuntament de Girona va aprovar la
modificació de les condicions del contracte adjudicat amb data 12 de maig de 1992 i
modificat amb data 14 de juliol de 1998, prorrogant-se el contracte per un segon
termini de vuit anys i incorporant noves condicions al contracte inicial i prorrogat per un
primer termini de vuit anys, entre d'altres la incorporació d'un pla econòmic financer
que preveia la realització d'inversions per un import de 2,6 milions d'euros i la
satisfacció d'un nou cànon inicial i un altre anual dividit en dos conceptes. A data 23 de
juny de 2017, l'Ajuntament de Girona va requerir a AGISSA que presentés una
modificació de la proposta de Pla Director d'Inversions 2013-2020 amb l'objectiu
d'incloure només aquelles actuacions mínimes imprescindibles per a la bona execució
del servei i que corresponguin al concepte d'inversió.
Amb data 30 de novembre de 2018 es presenta per la entitat AGISSA administrada
per la Comissió Administradora designada pel Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Girona en
el marc del Procediment Prèvies 411/2016, una proposta de modificació de les
condicions del contracte adjudicat a la entitat AGISSA amb data 12 de maig de 1992 i
modificat amb dates 14 de juliol de 1998 i 11 de març de 2013.
La proposta de modificació del contracte presentada per l'entitat AGISSA justifica que
des de l'inici de l'administració judicial han pogut analitzar la realitat de l'estat de la
xarxa amb un grau de detall i informació que no havia estat possible amb els gestor
anteriors, i que fruit d'aquest nou coneixement detallat de les necessitats del servei
s'han detectat la urgència de realitzar més reposició de l'actual xarxa per tal
d'assegurar la continuïtat del servei; i també la manca de justificació d'una part de la
inversió inicialment prevista. Aquesta modificació, a més, pretén preparar el servei per
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a la seva reversió cap als ajuntaments en unes mínimes condicions d'operabilitat.
La proposta de modificació del contracte adjudicat a l'entitat AGISSA preveu modificar
el pla director d'inversions 2013 - 2020 reduint l'import de 2,6 milions d'euros a 1,6
milions d'euros per tal d'ajustar les actuacions a les necessitats reals i circumstàncies
actuals del servei. Preveu ajustar els ingressos teòrics previstos en el pla econòmic
financer 2013 - 2020 atès que els ingressos reals han estat i continuen essent molt
inferiors. Al mateix temps, s'ajusten altres aspectes de despeses que també es
desviaven de la realitat. També preveu aprovar un fons de reposició d'urgència per
import de 802.347,22 € per tal de poder fer front a la substitució de canonades de certs
trams molt antics i que presenten avaries constants. I finalment, preveu augmentar el
cànon de sanejament, destinat al manteniment de la xarxa de sanejament en baixa de
Girona, en uns 100.000,00 € anuals per tal de poder front a totes les actuacions de
manteniment correctiu (reparació d'averies) que es produeixen a la xarxa.
L'esmentada proposta ha estat informada favorablement pel Cap de l'Àrea de
Sostenibilitat de l'ajuntament de Girona amb respectius informes de dates 20 de
desembre de 2018 i 25 de gener de 2019. La modificació està limitada en quan el seu
abast i respon a causes objectives, tal i com s'indica en els informes abans esmentats
del cap d'àrea, i en l'informe jurídic 2019/18.
En quant als aspectes formals del procediment de modificació, i tenint en compte el
informe jurídic 2019/18, cal tenir en consideració que el conjunt de modificacions
introduïdes al contracte superen el 20% del preu inicial, d'acord amb el disposat a
l'article 191.3 b) de la Llei de Contractes del Sector Públic, serà preceptiu el Dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya per a la tramitació
de la present modificació.
També cal tenir en compte els drets del soci privat de l'entitat AGISSA, GIRONA SA, a
qui s'haurà de donar un termini d'audiència als efectes que puguin formular les
al·legacions que estimi oportunes.
Vist el mandat i delegació de SSº en la interlocutòria de data 25 de setembre de 2017
en el marc del Procediment Prèvies 411/2016 del jutjat d'Instrucció núm. 2 de Girona
s'assumeix l'administració de la societat mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter,
SA.
Vist l'informe jurídic 2017/92 emès pel secretari general de l'Ajuntament de Girona
d'anàlisi de les possibles irregularitats existents en la prestació del servei d'abastament
i distribució d'aigua potable per part de l'entitat mixta AGISSA.
Vistos els informes emesos pels responsables de l'entitat AGISSA i pel Cap de l'Àrea
de Sostenibilitat de l'ajuntament de Girona que consten als expedients de la
Corporació municipal.
Vist l'informe jurídic 2019/18 emès pel secretari general de l'Ajuntament de Girona de
modificació del contracte adjudicat a la entitat AGISSA per a la prestació del servei
161

d'abastament i distribució d'aigua potable als integrants del sistema de Girona.
Primer.- Aprovar l'inici de l'expedient per a la modificació del contracte adjudicat a
l'entitat AGISSA en els termes següents:
Proposta de Pla Director d'Inversions 2013 - 2020 del servei d'abastament i
distribució d'aigua potable del sistema de Girona per import de 1.662.669,51 € d'acord
amb la memòria adjunta (annex II).
Proposta de fons de reposició d'urgència per import de 802.347,22 € d'acord
amb el document de memòria adjunta (annex III).
Proposta d'incrementar els imports del cànon de sanejament dels anys 2019 i
2020 a 730.048,47 € i 748.299,68 € respectivament, que seran objecte de
liquidació anual.
Proposta de modificar el Pla Econòmic Financer 2013 - 2020 en els termes
expressats en l'annex IV.
Proposta de modificar les condicions de prestació del servei d'abastament i
distribució d'aigua potable del sistema de Girona i el servei de manteniment de la
Xarxa de sanejament en baixa de Girona en els termes expressats en la memòria
adjunta (annex V).
Segon.- Aprovar inicialment la sol·licitud d'equilibri financer sol·licitat per AGISSA als
Ajuntaments per import màxim de 741.888,26 euros que serà compensat, si s'escau,
per la renuncia al cànon municipal anual en concepte d'utilització de les instal·lacions
municipals dels exercicis 2019 i 2020, un cop es justifiqui la necessitat de finançament
i desequilibri en els comptes anuals de resultats.
Tercer.- Donar un termini d'audiència de cinc dies hàbils a l'entitat GIRONA, SA per tal
que puguin formular les al·legacions que estimin adients.
Quart.- Sol·licitar, si s'escau, Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya per a la tramitació de la present modificació, en el cas que
finalment, un cop analitzades les al·legacions, la formula proposta així ho requerís,
d'acord amb l'informe jurídic 2019/18.
Cinquè.- Suspendre la tramitació de la modificació, si s'escau, en el moment que es
sol·liciti Dictamen a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya per
tal d'evitar la caducitat de l'expedient, fins que es puguin incorporar a l'expedient els
informes preceptius sol·licitats.
Cinquè.- Comunicar als Ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter la proposta d'acords.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, en primer lloc tindríem
un tema que és molt important, que vostès coneixen i que, de fet, el que tracta és
sobre aprovar l’inici de l’expedient per modificar el contracte respecte a l’adjudicació a
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Agissa de la gestió de l’aigua. Té la urgència que saben vostès que tots, tot el
Consistori en el seu conjunt, doncs, estem preocupats en el sentit que pretenem que hi
hagin totes les regularitzacions pertinents al més aviat possible i, per tant, és aquesta
urgència en el sentit que volem fer tota la tramitació que sigui imprescindible el més
ràpid que sigui factible. I en aquest sentit, doncs, per això ho hem introduït aquí per no
haver d’esperar en un ple posterior. Crec que tots poden entendre, doncs, la
importància d’aquesta urgència en el sentit que els acabo de dir, i que també vindrà a
justificar la del punt tercer, la de la tercera moció d’urgència.
Si de cas, primer votem la pertinença de la urgència.
Per tant, vots a favor de la urgència?
Moltes gràcies.
Abstencions?
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Queda aprovada per 21 vots a
favor i 4 abstencions.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió en l’ordre del dia del punt núm. 19.1 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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà i Pou.
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.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara per a la
substanciació d’aquesta proposta… No sé si també l’ha de llegir senyor secretari?.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Sí, senyora alcaldessa.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, endavant, quan vegi.
(El vicesecretari llegeix el punt.)
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Té la paraula el
vicealcalde senyor Eduard Berloso.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Avui portem a
aprovació la proposta de modificació de les condicions de prestació del servei
d’abastiment i distribució d’aigua potable del sistema de Girona.
Amb la informació i coneixement obtinguts de la gestió diària de la companyia, des del
servei es demana fer algunes modificacions a les condicions previstes en els plecs de
la pròrroga. Són essencialment tres canvis: el primer, reduir les inversions de
2.600.000 euros a 1.662.669,51. Des del servei s’ha analitzat les necessitats d’inversió
i s’han tret o prescindit d’obres que no es consideren imprescindibles o urgents, o
inversions o partides que estaven considerades dintre de la partida d’inversions i que
són reposicions.
En segon lloc, aprovar un fons de reposició d’urgència per import de 802.347,22 euros.
D’acord amb el plec, es farien reposicions o es feien ja reposicions anuals per valor de
72.000 euros. Aquesta quantitat es considera insuficient per assegurar la continuïtat
del servei i es proposa per a l’any 2019 i 2020 incrementar aquesta quantitat. Tot
plegat comporta una modificació del pla econòmic financer inicial i que podrà
comportar una major despesa per a l’empresa. Si aquest fos el cas es proposa també
compensar i recuperar l’equilibri financer del servei a través de cedir a Agissa part dels
canons municipals per al lloguer de les instal·lacions. I en tercer lloc, incrementar els
imports del cànon de sanejament dels anys 2019-2020 amb 100.000 euros per cada
any. Un cop fetes les liquidacions dels anys 2016, 17 i 18, s’ha pogut comprovar que
per poder complir amb els manteniments correctius i les reparacions, caldria
incrementar aquest en 100.000 euros anuals.
Després, una vegada, si s’aprova la tramitació seguirà en donar audiència amb un
termini de cinc dies al soci privat i, si s’escau, també a la junta de consulta de la
Generalitat de Catalunya.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Senyora Veray, endavant.
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la modificació
del contracte que avui se’ns planteja d’Agissa, jo crec que el que fa és adequar a la
realitat que estem vivint actualment i a la situació actual tot allò que tots sabem, doncs,
que hi ha sobre la taula, quin és el contracte que teníem i què ha passat per situar-nos
en la situació en què estem. Crec que aquest és un tema que tots compartirem que cal
intentar acabar i tancar el millor possible i amb tot allò que arribem abans que s’acabi
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el 2020 el contracte. Aquesta és una situació judicialitzada i, per tant, en aquest sentit
crec que va tot molt acotat i molt en funció d’allò que la pròpia jutgessa permet o no
permet fer. Jo mateixa vaig preguntar directament si la jutgessa estava d’acord en tot
allò que se’ns explicava en aquell moment i avui se’ns planteja a través d’aquest punt i
tant el vicealcalde com el propi secretari de l’Ajuntament, llavors, vistos els informes,
van dir que sí. Per tant, en aquest sentit nosaltres hi donarem suport, perquè la
seguretat que ens dona que tot allò que es planteja és correcte, es pot fer, està ben fet
i la jutgessa ho veu bé, malgrat no amaguem, doncs bé, la preocupació de tot el que
ha passat i, per tant si avui s’ha de modificar el contracte amb relació a les inversions
és perquè ha aflorat que s’havien fet inversions que no eren necessàries i no estaven
previstes, que eren no necessàries i previstes i, en canvi, necessàries no previstes o
previstes necessàries no s’han dut a terme.
Per tant, jo crec que amagar que estem preocupats per tot el que ha passat tampoc
tindria sentit, estem preocupats, però el passat, passat està i, per tant, en aquest
sentit, nosaltres el que demanem és que segueixin i, en aquest cas, sí que he d’agrair
la màxima informació que ens donen cada vegada que tenen una novetat sobre aquest
tema, i jo ho vull agrair, de la mateixa manera que m’he queixat a l’inici del Ple que hi
ha coses que no ens han explicat, aquesta jo ho vull agrair. Que segueixin en aquest
sentit, doncs, explicant-nos totes les novetats que hi hagin i, com deia, que esperem
que això ho puguem tancar el millor possible, ja no dic bé del tot, perquè serà
complicat, però sí el millor possible.
I una última cosa final, perquè així ja no intervindré en la pròrroga, jo ja anuncio també
el vot favorable del meu grup a la pròrroga, perquè crec que l’inventari, ja que s’ha de
fer, fem-lo bé, i si necessiten més dies, doncs els donem, perquè crec que l’important,
com deia, és tancar-ho el millor possible i que l’inventari realment reflecteixi la realitat
actual d’Agissa en aquest sentit. Per tant, ja ho anuncio també i els estalvio a tots una
intervenció.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Riera...
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, respecte
al comentari que ha fet vostè sobre la urgència..., i bé, jo lamentar que un tema
d’aquest hàgim d’anar amb presses i els grups municipals no tinguem el temps que
havíem de tenir per mirar la documentació de l’expedient, i això, aquest temps menor
no hagués estat un problema si s’hagués convocat la Taula de l’Aigua, s’hagués
informat els grups municipals de com s’anaven avançant els treballs amb l’empresa
d’Agissa, perquè fa ja més d’un any que l’Ajuntament porta l’administració d’Agissa per
mandat judicial. Som diversos els grups municipals que hem reclamat la informació i
hem reclamat que es reunís la Taula de l’Aigua, cosa que no s’ha fet, i bé, aprofito per
tornar-ho a demanar.
Aquest és un tema molt important i sensible, com és la gestió de l’aigua, doncs ens
hagués agradat més transparència, que es facilités la participació a les entitats
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interessades que treballen en favor de la ciutadania, com és Aigua és Vida. I també
em sobta una mica que la senyora Veray..., suposo que deu tenir informació més
directa, que ella digui que està tan informada, perquè a nosaltres la informació ens
costa.
Però bé, vistos els informes tècnics de l’àrea i agrair les explicacions dels tècnics i dels
regidors que hi ha hagut aquests dies, hem de dir que ens quedem preocupats per la
gestió que s’ha fet fins ara d’Agissa, els incompliments o les irregularitats que s’han
detectat, un pla d’inversions que no havia estat aprovat on s’hi contemplaven
actuacions que no eren inversions, sinó que havien de ser despesa corrent de
manteniment i reposicions. Altres que no pertocaven, que eren inversions que hauria
d’haver fet l’ACA. Altres inversions que eren prioritàries com pous d’emergència en cas
de sequera que no estaven contemplats. I bé, tot això, com ens va explicar el regidor,
tot això es va esmenant en el nou pla d’inversions que es presenta a la modificació.
També hi havia un pla economicofinancer amb una previsió d’ingressos que no era
gens realista, faltava un pla de renovació d’infraestructura i ens trobem que els
informes dels tècnics expliquen que més de la meitat dels quilòmetres de «canyeria»
no s’hi ha fet cap millora ni cap renovació en tot aquest temps. Encara tenim molts
quilòmetres de «canyeria» de fibrociment, moltes averies, pèrdues d’aigua... A més,
bé, la falta de manteniment tant de la xarxa d’aigua potable com del sanejament, i
etcètera.
Entenem que totes aquestes modificacions són necessàries pel desenvolupament del
servei i pel futur de la instal·lació i, per tant, hi votarem a favor. I només volia fer ja un
petit incís sobre el que és el canvi de gestió. El contracte venç el desembre de 2020 i
crec que és important posar el debat de la gestió pública a sobre la taula, de convidar
les entitats i començar a traçar un full de ruta pel canvi de gestió.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Pèlach...
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres farem
una abstenció en aquest punt i en certa manera és un aval, un aval a la confiança amb
el que ens han explicat, perquè certament amb els tempos que hem tingut la
informació, difícilment l’hem pogut estudiar a fons. Sí que agraïm que ens hagin fet
aquesta reunió i que ens hagin explicat de primera mà tota la informació, però, per
tant, d’alguna manera el que estem és avalant o confiant en les seves explicacions i en
el que ens han dit, perquè realment no hem pogut consultar la informació a fons com
caldria en aquest cas.
Dit això, també demanem sumar-nos amb el que deia l’Elisabeth, que es reuneixi la
Taula de l’Aigua, perquè també aquestes entitats puguin estar informades d’aquests
processos.
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I més enllà d’aquest tema, nosaltres el que veiem és que, amb la justificació d’aquest
punt, d’alguna manera el que hi ha o el que han fet és un reconeixement que el control
públic ens dona una informació –això ho han anat dient en diverses ocasions– que no
teníem o que abans era difícil d’aconseguir. Aquí voldríem que fessin la reflexió també,
quan parlen amb altres casos d’externalitzacions o d’empreses mixtes, que facin
també o que evidenciïn el fet que és el control públic directe que ens permet aquesta
transparència i aquest control, que d’altra manera no tenim. Però també ens hagués
agradat que, quan reconeixent aquests beneficis d’aquest control, es recordin de dir
que sovint ho obliden o sempre ho obliden, que és precisament gràcies a la valentia de
la CUP, d’aquest grup municipal, que presentant una denúncia a Fiscalia va permetre
que ara estiguem gestionant públicament l’aigua a la ciutat de Girona i, per tant, va
permetre que tinguem tota aquesta informació i que ens permet fer tots aquests
processos que estem fent ara. Perquè això ho vam fer en un moment en què vostès
tenien el tema letàrgic i no pretenien fer res en aquest sentit.
Al mateix temps el que estem portant avui és una modificació del contracte i parlem
d’una pròrroga del 2013, estem parlant d’això, d’aquella pròrroga de 2013, en què
vostès governaven. I, per tant, d’alguna manera el que estan és reconeixent que ho
van fer malament, que aquella pròrroga estava mal feta i per això avui hem de fer una
sèrie de canvis. I tot això ens genera molts dubtes, ens genera molt dubtes perquè ens
estan parlant que el que fem és millorar les condicions del contracte amb aquesta
empresa mixta, que el 80 per cent és privada, però d’alguna manera nosaltres ens
preguntem: i això seria un reconeixement que les condicions no eren suficients per un
bon servei? Si ara estem afegint diners a aquesta modificació, no estem acceptant que
calien més diners per un bon servei? Això ens genera molts dubtes en aquest sentit.
En els documents que hem pogut llegir, nosaltres entenem que no queda clar, a partir
de les justificacions que cal fer aquestes diferents inversions, que aquests canvis s’han
de fer perquè hi ha hagut una mala gestió. Ens sembla que als documents això no
queda clar que s’ha fet una mala gestió per la part privada. Igualment amb el
clavegueram, si el privat va acceptar unes condicions, per què ara no les ha
d’assumir? Per què som nosaltres, la part pública, que ara hem de treure més diners
de la butxaca per fer aquests canvis en les inversions? No estem fent allò que fem
sempre que els beneficis s’externalitzin, i que, en canvi, socialitzem les pèrdues una
vegada més? Què aporta Girona, SA, a aquests canvis, a aquestes modificacions?
D’on treu... Per què nosaltres hem d’assumir aquestes diferències i, en canvi, Girona,
SA, no aporta res quan entenem que és ell qui ha fet aquesta mala gestió?
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Pèlach.
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Com recuperarà la part pública
aquests diners que ara invertim? Per tant, ens genera tots aquests dubtes i per tot això
nosaltres no farem un sí, farem una abstenció per no ser un pal a la roda, però sí que
ens agradaria que ens resolguessin tots aquests dubtes.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Poch...
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Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, agrair la
predisposició del govern per explicar-nos la situació i els punts que es porten avui a
aprovació, però sí que dir que hi ha molta documentació i que amb el poc temps que
hem tingut ha sigut impossible poder-los revisar, no per posar en dubte el que ens
deien, sinó una mica per comprovar i poder contrastar els diferents punts.
El que entenem és una cosa, partim de la base que hem d’anar a la finalització
d’aquesta pròrroga, entenem que el millor que podem fer és que, quan arribi aquest
final, s’hagin fet les inversions necessàries i s’hagin reposat i millorat totes les
instal·lacions en la mesura del possible. Per què? Doncs perquè arribat aquest
moment en el qual s’haurà de plantejar quin és el futur i que entenc que hi ha consens
per arribar a una remunicipalització, doncs que totes les instal·lacions i els equips
estiguin en la millor condició possible perquè arribi aquest moment.
I amb tot això, el nostre vot serà favorable.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El vicealcalde.
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, vejam, simplement recordar que nosaltres
estem actuant, diguem-ne, sota manament judicial i que la velocitat i la informació ve
condicionada fins que no tenim el pla fet del jutjat. Això per una banda. És cert, ho hem
presentat amb urgència avui perquè, d’alguna manera, si volem aconseguir això que el
senyor Poch també acaba de manifestar que per la finalització del 2020 del contracte
el tinguem, diguem-ne, tant les inversions com les reposicions a un punt, diguem-ne,
admissible, no podem perdre temps i d’aquí ha vingut la urgència de presentar-ho amb
caràcter urgent, valgui la redundància, en aquest Ple d’avui, simplement per poder
complir que el 2020, tal com hem agafat el compromís, tot estigui a punt, clar, per
poder decidir què es fa després amb Aigües de Girona.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I continuant amb el temps que
encara ens queda, home, jo dir que tot és gràcies a la CUP, em veig amb l’obligació de
desmentir-ho, més que res perquè s’ha d’informar amb veracitat la ciutadania. I
escoltin, les auditories amb les quals es va treballar i amb les quals es va començar a
apuntar tot el que a partir de llavors ha esdevingut la base de totes aquestes
tramitacions, van ser..., és que no és ni mèrit meu, per tant, ho puc dir, van ser unes
auditories encarregades directament per l’alcalde Puigdemont tan punt vam entrar
aquí. I, per tant, vostès poden anar fent la política de pancarta que vulguin, guaiti, però
com a mínim han de... No, no, no, això és acreditable, guaiti, miri al SIAGI quina data
es van encarregar totes les auditories de gestió i de control. És que ja està bé! A
vostès els fa molta gràcia, però com que és mentida, doncs jo tinc l’obligació de dir-ho,
i que es basen en aquestes auditories i això és així. No me diguin que no es basa en
aquestes auditories.
Disculpi, no, això no és una conversa, senyora Pèlach, això no és una conversa. Jo li
estic rectificant que tot això no va començar gràcies a la CUP, que tot això va
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començar gràcies al govern de Carles Puigdemont, que va encarregar les auditories i
en base a les quals es va fer un treball i s’està fent un treball de gestió ingent i gràcies
a això s’estan aconseguint tots els resultats que s’estan aconseguint. I vostès poder
van amb la pancarta, nosaltres anem amb la gestió. I, escoltin, la gestió pública ho
hem dit en multitud d’ocasions, i serem nosaltres els que farem que l’aigua sigui de
gestió pública a Girona, perquè ho hem dit contínuament, ho hem dit per activa i per
passiva, i això també ho saben vostès, i ho hem dit tant als diaris, com ho hem dit en
aquest Ple, com ho hem dit a tot arreu, que nosaltres aconseguirem que hi hagi la
gestió pública de l’aigua. I escolti, i vostès vagin dient que sí o que no, tant li fa, perquè
també surt a l’hemeroteca.
Moltes gràcies. I ara passem, si de cas a l’aprovació d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): El resultat és de 18 vots favorables
dels grups de Convergència i Unió, PSC, Partit Popular i Esquerra Republicana, i 6
abstencions de la CUP i del Grup de Ciutadans.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
Abstenció:
Grup Municipal 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.
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA
PÚBLICA
19.2. Suspensió potestativa PA53 Santa Coloma – FECSA.
Atesa la necessitat manifestada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya d'un nou equipament docent IES 4/3 al sud de Girona, i analitzada la
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disponibilitat de sòl, l'ajuntament de Girona i el Departament d'Ensenyament de mutu
acord i en base a l" Estudi d'ubicació del nou institut", realitzat pels serveis tècnics de
l'Ajuntament, previ encàrrec, han valorat els terrenys i construcció qualificats
d'equipament comunitari dins el PA 117 com a la millor opció. Aquest compromís
compta amb l'Acord de Govern del 5 de maig de 2017. S'adjunta com a annex la
documentació justificativa:
- Informe sobre l'emplaçament definitiu de l'institut Ermessenda de Girona, emès el 19
de gener de 2017 pel Director dels serveis territorials a Girona del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat, responsable del sistema públic d'educació
secundària.
El centre educatiu docent necessari per cobrir la demanda d'escolarització és un IES,
amb cicles formatius i escola d'adults que afecta la oferta educativa de tota la ciutat i
transcendeix l'àmbit del barri on s'implanta. La necessitat de la implantació del nou
centre escolar i la seva localització, es resumeix en la seqüència que segueix:
1. El curs 2014/15 es crea un nou centre d'ensenyament secundari a Girona, Institut
Ermessenda, que ocupa provisionalment diferents espais de l'edifici Cartanyà,
arrendat per l'ajuntament de Girona al Bisbat i cedit al Departament d'Ensenyament
per un termini de 10 anys, prorrogables per un màxim de 5 anys. Aquest edifici només
permet enquibir-hi dues línies d'ESO sense batxillerats.
2. Que en base a les dades de planificació escolar del Departament d'Ensenyament,
per poder atendre totes les necessitats d'escolarització de la ciutat de Girona i dels
municipis que tenen adscripció als seus centres fa falta que l'institut Ermessenda pugui
acollir 5 - 6 línies de 1er d'ESO fins que a partir del 2023/24 s'estabilitzen en 4 línies.
3. En el marc de la Taula mixta de Planificació s'acorda crear una segona seu per
donar resposta de forma immediata a les necessitats d'escolarització pel curs 2017/18
amb 3 nous grups de 1er d'ESO (provisional, en mòduls) i paral•lelament avançar les
actuacions per disposar d'una seu definitiva.
4. L'ajuntament de Girona proposa com a seu definitiva de l'Institut Ermessenda l'antic
edifici de la fàbrica Simon, qualificat com a sistema d'equipaments comunitaris, amb
una superfície de 4.808,40 m2. El departament d'Ensenyament assenyala que per a
cobrir les necessitats de pati en la situació definitiva caldrà ampliar el pati, actuació
possible mitjançant la modificació de l'ordenació del PA 53, en paral•lel a l'adequació
per fases de l'edifici. Respecte al teixit urbà la situació és òptima i l'edifici es considera
adequat per enquibir-hi un centre d'ensenyament secundari de 4 línies d'ESO i 3 de
batxillerat, amb la possibilitat que de forma temporal, hi pugui acollir fins a 6 línies
d'ESO. Cal estudiar en el marc d'aquest projecte de transformació, la possibilitat que
aquests espais complementaris puguin servir també per implantar l'escola d'adults i
cicles formatius. S'adjunta com a documentació acreditativa la sol•licitud del Director
del Serveis Territorials a Girona del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, de data 22 de novembre de 2017 amb el plànol explicatiu.
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Atesa la necessitat d'aconseguir l'ampliació de l'espai de pati del futur equipament
docent, que requereix de la modificació de l'ordenació en l'àmbit del polígon d'actuació
número 53 "Santa Coloma-FECSA", i amb el que disposa l'article 73.1 del DL 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, modificat
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 102 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, en el sentit de
permetre la suspensió de l'atorgament de llicències, pel termini d'un any, en l'àmbit
afectat, amb la finalitat d'estudiar-ne l'adequada zonificació i implantació del sòl de
sistemes.
Si abans de la finalització de la suspensió potestativa comentada s'acorda l'aprovació
inicial de la modificació de planejament, s'haurà d'acordar la suspensió que preveu
l'article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d'agost, i els seus efectes s'extingiran definitivament
un cop transcorregut el termini de dos anys des de l'inici de la vigència de l'acord de
suspensió potestativa.
En el supòsit que l'aprovació inicial es produís un cop transcorregut el termini d'un any
previst com a termini màxim de la suspensió, aquella que s'acordi ( suspensió) amb
motiu de l'aprovació inicial tindrà una durada màxima d'un any, comptat des de la data
de publicació de l'acord d'aprovació inicial i suspensió.
Els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències podrà extingir-se:
a) Automàticament pel transcurs del terminis màxims previstos.
b) En qualsevol cas, amb l'entrada en vigor de la figura de planejament, la formulació
de la qual hagi donat lloc a l'acord de suspensió, o, en el seu cas, amb la denegació
de l'aprovació de la figura de planejament.
c) En el cas que s'acordi aixecar els efectes de l'acord de suspensió, en tot o en part
de l'àmbit afectat, en els casos de suspensió potestativa, així com quan s'acordi deixar
sense efecte la tramitació del pla, o bé, quan durant el procés de tramitació d'aquest
quedin sense efectes les determinacions que hagin donat lloc a l'aplicació de la
suspensió preceptiva.
d) Una vegada extingits els efectes de la suspensió previstos, comentats anteriorment,
no es podrà acordar noves suspensions per idèntica finalitat sobre tot o en part dels
mateixos àmbits, fins que no hagin transcorregut tres anys des de la data d'extinció
dels efectes. S’entén com a idèntica finalitat la formulació d'un instrument de
planejament que tingui els mateixos objectius que el que motivà la primera suspensió.
Atès que l'article 73, atribueix als òrgans competents per a l'aprovació inicial dels
instruments de planejament, la competència per acordar la suspensió comentada, la
seva adopció correspon al Ple de la Corporació.
D'acord amb la necessitat exposada d'ampliació del pati del futur institut i atesa la
voluntat municipal de dotar la ciutat dels equipaments educatius necessaris per la
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formació dels ciutadans, i vista la documentació tècnica i jurídica que consta a
l'expedient.
DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme,
modificat parcialment per la Llei 3/2012 de 22 de febrer; i per la Llei 5/2019, de 5 de
març, de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
Primer.- Acordar la suspensió potestativa del règim de comunicació i atorgament de
llicències d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal•lacions,
modificació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes, establertes per la legislació sectorial, d'acord amb allò que disposa l'article
73.1 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en l'àmbit del polígon
d'actuació número 53 "Santa Coloma-FECSA", al municipi de Girona, amb la finalitat
d'estudiar la reforma de l'instrument de planejament pertinent (modificació de pla
general), per regular les condicions urbanístiques d'implantació del sòl de sistemes en
relació amb l'equipament docent adjacent.
Segon.- Disposar que, de conformitat amb el que disposa l'article 74.1 del DL 1/2010
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, els efectes de la
suspensió potestativa prevista en el punt primer, i pel que fa a l'àmbit del PA 53 Santa
Coloma - Fecsa, identificada gràficament en el plànol que s'adjunta al present acord,
abastarà el termini d'un any. No obstant la seva durada serà de dos anys en cas
d'acumulació amb el supòsit de l'aprovació inicial de l'instrument de planejament.
Tercer.- Disposar la incorporació a aquest acord del plànol de delimitació de l'àmbit de
la PA 53 Ctra. Santa Coloma - Fecsa, que juntament amb l'expedient restarà a
disposició del públic en les dependències municipals, de conformitat amb el que
disposa l'article 102.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, i podrà ser consultada en la web de l'Ajuntament de
Girona ( www.girona.cat/urbanisme).
Quart.- Disposar la publicació d'aquest acord de suspensió potestativa en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en la premsa local, i en el
tauler d'Edictes de l'Ajuntament ( seu electrònica).
L'anterior termini es computarà des de la última de les publicacions.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs ara, a l’altra
proposta urgent que en aquest cas fa referència a uns temes urbanístics referents al
futur Institut Ermessenda o a l’Institut Ermessenda que haurà d’anar ubicat a la
carretera de Barcelona, per parlar més pròpiament, perquè ja existeix, l’institut. I en
aquest cas vostès també saben que també són tramitacions lentes i farragoses i que
aquí també anem a contrarellotge i que si podem avançar, és igual, ni que siguin
quinze dies, doncs nosaltres creiem que és molt important avançar tots els terminis per
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anar tramitant aquestes modificacions. I és aquest el motiu de la urgència, que, tan
punt vam tenir tota la documentació a punt, vam introduir-ho immediatament al Ple per
veure si podíem avançar aquests dies per fer aquesta aprovació. Jo no sé si respecte
a la urgència hi ha alguna manifestació..., i si no... Sí, digui, senyora Pujola.
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Només per anunciar que
nosaltres votarem en contra de la urgència perquè creiem que des que hi ha el
compromís d’un nou equipament docent han tingut vostès temps de sobra com per
portar-ho al Ple i ho porten avui per urgència, un any, onze mesos i tres dies més tard,
per tant, 703 dies més tard, regidor.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si de cas li diré
que, clar, que això no és cap acord final, això és un pas més en la tramitació, que s’ha
estat treballant molt per diferents àrees de l’Ajuntament i aquest és un pas més. Però
vaja, no, vull dir que, dit això, ho tenim en compte, però seguim considerant que si
podem avançar ni que sigui quinze dies en una tramitació que serà llarga i que encara
haurem de passar moltes altres coses, doncs ara de moment era aquesta la motivació,
estalviar quinze dies, no és més que això.
Vots a favor de la urgència?
Abstencions?
En contra?
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldess-presidenta): Doncs ara sí, disculpin, sí, no li
he donat la paraula, senyor secretari, per llegir l’acord. Ho podem fer ara, si li sembla.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Disculpi, però necessito que es
torni a repetir la votació, si us plau, que no he pogut prendre nota.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, tornem-ho a repetir.
Vots a favor?
Abstencions?
En contra?
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim, per tant, 19 vots favorables
de Convergència i Unió, PSC, Partit Popular i Esquerra Republicana; 4 abstencions de
la CUP i 2 negatius de Ciutadans.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió en l’ordre del dia del punt núm. 19.2 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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
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Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
Abstenció:
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera.
Vots en contra:
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, si li
sembla, abans de substanciar la proposta, si ens llegís, senyor secretari, la part
dispositiva.
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà
aquesta proposta el tinent d’alcalde Joan Alcalà.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona
tarda a tothom. Com ja s’ha dit, a l’antiga fàbrica Simon s’hi proposa la construcció
definitiva de l’Institut Ermessenda. Aquest equipament docent, que serà un 4-3, amb
quatre línies d’ESO i tres de batxillerat i que inclús de forma temporal podrà acollir fins
a sis línies d’ESO, a més de l’escola d’adults, esdevindrà el més gran de la ciutat. Com
a tal, requereix un espai de pati de majors dimensions de les que actualment permet
l’edifici ja construït dins de l’àmbit del PAU 117. És per això que el Departament
d’Ensenyament ens ha manifestat que per cobrir les necessitats d’esbarjo, en el
projecte definitiu i d’acord amb l’avantprojecte que ja ens ha fet arribar, caldrà ampliar
el pati. Aquesta ampliació és possible mitjançant la modificació de l’ordenació de la
Unitat d’Actuació número 53 continguda en el PAU 117, que és on es troba la fàbrica
Simon. De manera que la reordenació, mitjançant una reparcel·lació, pot dotar d’un
espai d’equipament necessari per satisfer les necessitats de pati del nou centre
educatiu.
Certament ens hauria agradat no haver de portar-lo per urgència a aquest Ple, però les
convocatòries electorals fan que, ens agradi o no, durant uns mesos hi hagi una certa
impossibilitat de prendre decisions com la que avui portem al Ple i no es podia esperar.
Avui els demanem l’aprovació de la suspensió de la llicència, no del planejament
derivat que s’haurà de tramitar més endavant. La suspensió ha de ser per un any per
permetre la tramitació de la modificació del planejament. L’interès públic, és aquest
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l’únic motiu que ens mou a portar-ho avui a aquí. Tanmateix cal tenir en compte que
aquesta unitat d’actuació, tal i com es va establir el 2002, no preveia ni la possibilitat
que aquí s’hi ubiqués un centre educatiu, ni que la carretera de Barcelona passés a
ser, tal i com s’està transformant, a dia d’avui d’una manera de manera irreversible, en
un carrer de molta importància per a la ciutat, però un carrer al cap i a la fi, deixant de
ser aquella carretera que en certa manera dividia la ciutat i donava la prioritat absoluta
als vehicles envers els vianants i els vehicles més sostenibles.
Tampoc no podia ser una decisió presa a la lleugera i certament des de les primeres
converses amb Ensenyament, mentre ells feien l’avantprojecte per determinar si
complia amb les seves necessitats, l’Ajuntament ha tramitat el Pla especial
d’assignació d’usos per adaptar-lo a les necessitats manifestes. I dins d’aquesta
tramitació s’ha encarregat l’estudi de mobilitat i l’estudi acústic que ja està en la
darrera fase d’execució. Aquests estudis permeten que s’encari aquesta possibilitat
amb la seguretat que dona l’estudi amb profunditat de tot el tram del carrer Barcelona i
amb la seguretat que totes les propostes que es plantegen formen part d’un pla
integral concebut com un element transformador per donar a la ciutat una artèria més
pensada per a les persones que per als vehicles privats i on es potencia l’activitat
comercial, especialment en planta baixa i on l’habitatge gaudeix d’una ordenació que li
permet ajustar-se al més il·lustrat model de salubritat i sostenibilitat.
Per tot l’exposat, confio en el seu vot favorable. Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Alcalà.
Intervencions? Senyora Veray...
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el
vot favorable del meu grup a aquest punt. Avui efectivament és el primer pas per poder
fer la proposta que avui el senyor Alcalà molt amablement ens ha explicat, que creiem
que aquesta reordenació és bona, que l’objectiu que persegueix és bo i crec que
hauria de ser compartit per tots els grups perquè estem parlant en aquest cas de
l’Institut Ermessenda, perquè tingui més espai, en aquest cas més pati i pugui tenir
més equipaments, per tant, en aquest sentit nosaltres donem suport a aquest primer
pas per poder arribar a aquesta nova planificació final que millora aquesta unitat
d’actuació i, per tant, tota la ubicació d’aquesta nova escola aquí, a la carretera de
Barcelona.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Manuel Martín...
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup
votarà a favor de la proposta de suspensió de llicències d’un any per les següents
raons. La primera, les circumstàncies urbanístiques del sector han canviat des de la
primera aprovació del Pla d’ordenació urbanística de l’any 2002. Ningú sabia o tothom
desconeixia que hi hauria un institut a l’actual fàbrica de la Simon.
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Segona raó, la suspensió de les llicències servirà per explorar i negociar aquesta nova
proposta urbanística adequada al context i a les necessitats actuals i, a més a més, en
resposta als requisits que el Departament d’Ensenyament pel que fa a la relació entre
el pati i l’institut que vostè ha esmentat fa una estona, entre el pati de l’institut i la zona
verda. I de forma també indirecta, generarà un benefici al barri de Sant Narcís per
aquesta connexió transversal i per aquesta eliminació de barreres amb aquesta
proposta de reordenació de les edificacions, o sigui, amb aquesta relació entre els
massissos i els buits.
La tercera raó és perquè l’Ajuntament està cobert jurídicament en cas de
reclamacions, tal i com se’ns ha indicat a la reunió que hem mantingut aquest matí,
després de les consultes oportunes. En contra, nosaltres pensem que la negociació
amb els actuals propietaris de la unitat d’actuació podria ser, sense cap mena de
dubte, dura. És una modificació puntual in extremis i tenim nosaltres aquest
convenciment, però bé...
I per acabar i sense entrar en més detalls, el nostre grup estarà al costat de qualsevol
proposta o iniciativa que impliqui una millora de la qualitat dels espais urbanístics i dels
equipaments educatius de la nostra ciutat. Per aquestes raons esmentades, reitero el
nostre vot favorable.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Salellas...
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Fa un moment
l’alcaldessa parlava de gestió. Bé, la realitat és que l’any 2016 anunciaven la creació
d’aquest institut, l’any 2016. Som al 2019 i avui ens demanen un any de marge per
poder tirar endavant, és a dir que ni el 2019 hi haurà curs en aquest institut, ni
segurament el 2020 hi haurà curs tampoc. Nosaltres ja en el seu moment vam alertar
que potser hi havien altres indrets on era més fàcil, més eficient i millorava la qualitat
de l’ensenyament públic de la nostra ciutat per ubicar-hi l’institut. El govern va decidir
per això que la solució era l’antiga fàbrica Simon i avui el que ens trobem, com deia, és
que ens demanen un any més de marge.
Per tant, el mínim que podrien fer aquí amb la gestió que parlàvem abans seria dir
exactament un calendari de com anirà tot, perquè, clar, resulta que els calendaris que
s’havien anat preveient s’han anat saltant i avui exactament no han informat encara a
hores d’ara de quines previsions exactes de calendari tenim. A nosaltres això no ens
sembla una bona gestió, senyora alcaldessa, no ens ho sembla. Ens sembla que avui
a última hora ens presenten una proposta perquè els avalem perquè hi pugui haver un
millor institut d’allò que vostès havien previst quan van començar a fer aquest projecte.
Aquesta és la realitat, que ha hagut de venir el Departament d’Ensenyament a
esmenar una proposta que tenien vostès. Evidentment la proposta serà millor de la
que havien previst, però això no vol dir que la feina que s’hagi fet fins ara hagi sigut la
correcta.
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Tampoc a la carretera de Barcelona, nosaltres fa temps que els hem demanat una
proposta integral, pública, transparent, democràtica i que sigui participada pels veïns,
però vosaltres han decidit que farien peces úniques i que cada una la desenvoluparien
sense explicar-la ben bé a tothom ni com funcionaria. A hores d’ara el que els
demanem també, ja que el mal..., o per fer el mal que sigui menor, que aprofitin aquest
any per avançar les propostes per lligar realment l’edificació o el futur centre amb els
barris que tenen a prop o que el conformen, que pensin com realment trencarem les
barreres, que facin un estudi, per exemple, de la contaminació. Vostè ha parlat de la
mobilitat i ha parlat del soroll, però no l’he sentit parlar de la contaminació alta que
d’aquí a quan teòricament s’inauguri aquest institut hi haurà encara a la zona. Com ho
evitarem? Com ho canviarem? Com farem tot aquest treball? Parlin, exposin i treballin
amb els veïns i les veïnes.
I finalment, si parlem d’habitatge, l’habitatge que ara tindrem el temps de replantejar,
podrem fer que sigui habitatge protegit? Nosaltres creiem que aquest o aquesta és una
proposta que s’hauria de tirar endavant. Per tot això, perquè creiem en l’ensenyament
públic, en la necessitat de l’equipament, malgrat la gestió no ha sigut positiva, el que
farem avui serà una abstenció.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Poch...
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. El que portem a
aprovació avui és una suspensió de llicències, perquè entenc que de fet, quan es va
fer el planejament, ja ho ha dit el senyor Martín abans, no s’havia pensat mai que
l’edifici existent de la Simon arribaria a ser la ubicació definitiva de l’Institut
Ermessenda, i allà hi havien dos sectors, uns sectors que tenien, jo crec..., té un límit
molt estrany, perquè el límit ve determinat segurament per les parcel·les originals, i
que una vegada plantejat el projecte que el departament ha fet els dibuixos, s’ha vist
que realment caldria un espai públic més gran. I la raó de tot això és aconseguir que
aquest equipament públic tingui un espai raonable de patis i de zones esportives,
etcètera, que sigui proporcional als metres quadrats d’edifici, i això afecta el límit dels
dos sectors. Portar avui aquesta suspensió jo crec que és molt important perquè en els
propers mesos, que segurament no hi haurà tanta activitat aquí a l’Ajuntament per les
eleccions i per la constitució del nou ajuntament, podria molt ben ser que els
propietaris de l’actual sector poguessin entrar un expedient de reparcel·lació, etcètera,
i impediria, diguéssim, l’inici del tràmit que estem iniciant avui de cara a poder tirar
endavant, doncs, la modificació.
Amb tot, el nostre grup votarà favor.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer
alguna... Sí, senyor Alcalà.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Molt breument. Moltes gràcies. Agrair els vots i
també les explicacions que han fet el Grup de d’Esquerra, com la del PSC, que han
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estat molt extenses i una mica en la línia del que aquest matí hem estat explicant,
també agrair el vot de la senyora Veray.
I, senyor Salellas, no sé si vostè ho sap, però la competència en aquest tema és de la
Generalitat, nosaltres el que hem fet avui és facilitar tot allò que la Generalitat ens ha
demanat, i avui ha estat un clar exemple amb aquesta suspensió de llicència, que
vostè no ha vingut, però aquí li hem tornat a explicar, jo també ho he explicat, sí, però
potser no li ha transmès bé la senyora Ester Costa, a la qual li hem explicat. Li haig de
dir una cosa, si aprovem avui aquesta proposta, que l’aprovarem, el tema de
l’habitatge protegit es podrà parlar, perquè suspenem la llicència actual, perquè avui si
haguessin entrat aquesta reparcel·lació avui, potser ens quedàvem sense l’habitatge
social. D’aquesta manera, amb la suspensió, en podem parlar perquè segurament que
sí..., bé, segurament no, es podrà fer, l’habitatge. Si no l’aprovéssim, ja li puc
assegurar que no es faria.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs,
a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Tenim 19 vots favorables, els de
Convergència i Unió, el PSC, Esquerra Republicana i el Partit Popular, i 6 abstencions
de la CUP i Ciutadans.
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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.
Abstenció:
Grup Municipal 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.
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COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ,
SEGURETAT I COOPERACIÓ
19.3. Sol•licitud de pròrroga per presentar l'inventari valorat de les instal•lacions
afecte al servei d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona.
Amb data 20 d'abril de 2017 l'Alcaldessa - presidenta va emetre resolució en la que
s'instava al Secretari general de la Corporació municipal la emissió d'informe envers
les incidències que es deriven dels informes emesos per la Intervenció municipal amb
dates 31 de març de 2017 i 10 d'abril de 2017 i derivades de l'informe emès per
l'empresa Global amb Local Audit, S.L., instat per aquest govern municipal presidit per
la Sra. Marta Madrenas i Mir.
Amb data 6 de juliol de 2017 es va emetre pel Secretari General de la Corporació
municipal informe núm. 92/2017 analitzant les possibles irregularitats existents en la
prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable per part de la entitat
mixta AGISSA i derivades dels informes emesos per la Intervenció municipal.
Amb data 12 de setembre de 2018, el Sr. Eduard Berloso Ferrer, en nom i
representació de la Comissió Administradora de la entitat mixta AGISSA, ha presentat
escrit en el Registre General de la Corporació municipal documentació emesa per la
Directora Tècnica i el Director Financer d'AGISSA donant resposta als requeriments
formulats des del Departament de Sostenibilitat de l'ajuntament de Girona envers el
compliment dels plans directors d'inversions i la dotació de la partida d'amortització
tècnica i execució de les obres de renovació.
Vist el que disposa l'art. 3 del Plec de condicions tècniques - jurídico - administratives i
econòmiques per a la prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable del
sistema de Girona, en quan a l'obligació de la entitat AGISSA de mantenir al dia
l'inventari valorat de les instal•lacions del servei, i alhora l'obligació de presentar
anualment a l'Administració actuant l'inventari valorat.
El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 10 de desembre de 2018 va aprovar
requerir, de conformitat amb l'establert a l'art. 3 del Plec de condicions tècniques jurídico - administratives i econòmiques per a la prestació del servei d'abastament i
distribució d'aigua potable del sistema de Girona, a la entitat AGISSA per a que en un
termini màxim de QUTRE MESOS (4 mesos) presenti a la Corporació municipal un
inventari valorat de les instal•lacions afectes al servei, i a la vista del mateix determini i
valori les operacions de renovació de les instal•lacions afectes al servei tenint en
compte la manca de renovació de les mateixes un cop finalitzada la seva vida útil.
En data 5 d'abril de 2019 AGISSA presenta per registre d'entrada de l'ajuntament (RE
2019027289) l'acord adoptat per la Comissió d'administració per delegació judicial
d'AGISSA, en sessió ordinària del dia 4 d'abril de 2019 per aprovar la formalització
davant de l'ajuntament de Girona d'una sol•licitud de pròrroga i ampliació de termini, 60
dies, per donar resposta al requeriment amb el que es sol•licitava a AGISSA l'inventari
valorat de les instal•lacions afectes al servei, i a la vista del mateix determini i valori les
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operacions de renovació de les instal3lacions afectes al servei tenint en compte la
manca de renovació de les mateixes un cop finalitzada la seva vida útil. S'ajunta com a
annex a aquesta proposta la documentació presentada per AGISSA.
D'acord amb la documentació presentada per AGISSA, l'estructura tècnica de les
diferents àrees de la societat estan realitzant els corresponents treballs per identificar
tots aquells elements que composen l'inventari de la infraestructura. Segons AGISSA,
a març del 2019 les tasques corresponents a la identificació d'elements es troba a punt
de finalitzar-se; no obstant és necessari iniciar els treballs d'anàlisi i conciliació, així
com finalitzar les consultes a determinats registres públics.
Alhora, en data 15 de març de 2019 l'ajuntament de Girona va comunicar a la Direcció
de la societat de la contractació per part de la Corporació municipal del servei de
consultoria per al peritatge i dictamen de les despeses d'inversions i reposicions del
servei d'abastament d'aigua potable del sistema de Girona a l'empresa INYPSA, fet
que implica la col•laboració del personal tècnic també adscrit a l'encàrrec de realitzar
l'inventari de la infraestructura del servei.
Vist que el termini de vigència de la societat conclou l'exercici 2020, sense possibilitat
de pròrroga, i amb la finalitat d'evitar danys i perjudicis als ajuntaments i als ciutadans,
la confecció de l'inventari de la infraestructura és d'important rellevància per a la
reversió del servei pel que és necessari minimitzar la possibilitat d'errors en la
confecció del mateix, pel que es considera justificat l'ampliació de termini sol•licitat per
la societat.
- Plec de condicions tècniques - jurídico - administratives i econòmiques per a la
prestació del servei d'abastament i distribució d'aigua potable del sistema de Girona.
- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, atorga al Ple de la Corporació municipal en matèria de
contractació.
Primer. APROVAR la pròrroga de 60 dies sol•licitat per AGISSA per a presentar
l'inventari valorat de les instal•lacions afectes al servei, i així mateix determini i valori
les operacions de renovació de les instal•lacions afectes al servei tenint en compte la
manca de renovació de les mateixes un cop finalitzada la seva vida útil.
Segon. NOTIFICAR la present resolució a la entitat AGISSA.
Tercer. COMUNICAR la present resolució als Ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I la darrera de les propostes
urgents, que és la que tracta sobre la pròrroga de l’inventari que s’està duent a terme,
ja saben vostès de què estem parlant. La urgència..., vull dir que després ho explicarà
millor, si s’aprova la urgència. Però la urgència exactament, com he dit abans, per la
necessitat que aquests processos vagin el més ràpid possible, que és la voluntat de
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tots. Per tant, jo no sé si respecte a la urgència hi ha algú que vulgui fer alguna
manifestació...
I si no, passem a la votació de la urgència d’aquesta proposta.
Vots a favor de la urgència?
Abstencions?
Moltes gràcies.
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): Amb 4 abstencions de la CUP i la
resta de tots els grups amb votació favorable, s’aprova la urgència.

VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió en l’ordre del dia del punt núm. 19.3 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, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si ara ens
vol fer el resum de la proposta d’acord...
(El vicesecretari llegeix el punt.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs el
vicealcalde, senyor Berloso. Endavant.
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre):
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Avui portem a
aprovació i recordem que en el Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 10 de
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desembre de 2018 va aprovar requerir a l’entitat Agissa perquè en un termini màxim
de quatre mesos presenti a la corporació municipal un inventari valorat de les
instal·lacions afectes al servei i, a la vista del mateix, determini i valori les operacions
de renovació de les instal·lacions afectes al servei tenint en compte la manca de
renovació de les mateixes un cop finalitzada la seva vida útil.
Amb data 5 d’abril de 2019, Agissa presenta per registre d’entrada a l’Ajuntament
l’acord adoptat per la comissió d’administració per delegació judicial d’Agissa en sessió
ordinària del dia 4 d’abril de 2019 per aprovar la formalització davant de l’Ajuntament
de Girona d’una sol·licitud de pròrroga i ampliació de termini de seixanta dies per
donar resposta al requeriment amb què se sol·licitava a Agissa l’inventari valorat de les
instal·lacions afectes del servei.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions?
Sí, senyora Riera...
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Respecte a l’inventari de les
instal·lacions, a veure, segons tinc entès, abans de l’administració per part de
l’Ajuntament per mandat judicial, ja s’havia reclamat a Agissa o era obligació d’Agissa
fer-lo i no es va fer, va ser un altre dels incompliments o irregularitats que hi han hagut
amb la gestió per part del soci privat. A veure, és importantíssim tenir aquest inventari i
més ara que estem a punt de finalitzar el contracte i saber l’estat amb què l’Ajuntament
recuperarà la instal·lació. Hi votarem a favor.
Només, bé, volia demanar que..., bé, aquesta és una més d’aquestes irregularitats que
es detecten i volia demanar que s’investigui i s’aclareixi si hi ha hagut una
administració deslleial per part de la part privada i que se’n demanin les
responsabilitats pertinents.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Pèlach...
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Aquest grup
municipal votarem a favor d’aquesta pròrroga de l’inventari per dos mesos. Votarem a
favor d’aquests dos mesos, esperem que no sigui gaire més enllà, perquè llavors
segurament el nostre vot ja no seria favorable perquè entenem que aquest inventari si
bé és necessari, també és urgent tenir-lo i, per tant, esperem que no s’allargui més.
Entenem que és necessari i pensem que fins i tot podria ser necessari pels càlculs que
ja han fet en el punt anterior amb relació a les inversions i les reposicions necessàries.
Per tant, ens sorprèn i creiem que aquest fins i tot era un element important a tenir en
compte per precisament fer tots aquests càlculs.
Dit això, també aprofito el meu torn d’intervenció per recordar-li a la senyora
alcaldessa que si bé és cert que el 2012 van encarregar unes auditories i que el 2014
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va iniciar una comissió d’investigació, també és cert que des del 2014, o el 2015, inicis
de 2015, que es va (...) aquesta comissió d’investigació, el seu govern no va fer res
durant molts mesos fins que precisament la CUP va presentar una denúncia
precisament per aquesta inactivitat. I com que vostè volia recórrer a l’hemeroteca,
doncs ja ho he fet jo, és el que ens permet tenir un mòbil a prop, i l’hemeroteca
precisament és la que diu que el 2016 vostè deia que «els alcaldes de Girona, Salt i
Sarrià no tenen cap constància d’irregularitats i que precisament és personaven com a
acusació particular, però només per tenir..., perquè era l’única forma jurídica que els
permetia tenir informació mentre s’instruïa el cas. Per tant, les coses com són i vostès
sí que van presentar unes auditories, però no n’hi ha prou a tenir la informació o
demanar aquesta informació, la qüestió és, un cop té la informació, què en fa amb
això. I aquí és on nosaltres amb la informació que teníem vam decidir portar la
informació a Fiscalia i és el que ens permet avui en dia estar gestionant l’aigua
públicament i tenir tota aquesta informació que ara ens serveix per portar tots aquests
temes a Ple. Li agradi o no li agradi, les coses van anar així.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Berloso...
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Simplement a la senyora Riera recordar-li que ja
està al jutjat i, per tant, aquestes mesures queden garantides. Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara ja me reconeix que sí, que
tot ve de les auditories i també me reconeix de l’òrgan de control. Sí, sí, doncs és això,
la cosa. I jo també li dic que és cert que els indicis de fets delictius, li segueixo dient
encara ara que això està sub iudice i no en tinc ni idea què resoldrà el jutge i vostè
m’imagino que tampoc, doncs no en tinc ni idea si això és subjecte d’un tema penal, jo
sempre hem parlat d’irregularitats, i això és cert, a partir d’aquestes auditories que va
encarregar l’alcalde Puigdemont sempre hem reconegut certes irregularitats, i és cert,
li reconec, i és cert i ho segueixo dient ara, que mai hem donat per fet que hi han
il·lícits penals. I això no ho he fet jo. I ho vaig dir el 2016, com vostè ha dit, i ho
segueixo dient ara. Jo no en tinc ni idea si hi haurà una condemna penal o no per tots
els fets i la forma com s’està gestionant aquest contracte. Per tant, exactament és el
que vostè ha dit, ho vam iniciar nosaltres i jo no he dit mai que sigui re penal.
I ara, si els sembla, passaríem a la votació d’aquesta proposta.
Vots a favor de la proposta?
Abstencions?
Moltes gràcies
Sr. Lluís Pau i Gratacós (vicesecretari general): S’aprova amb 2 abstencions del
Grup Ciutadans i la resta dels grups voten favorablement.
VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents.
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Vots a favor:
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama.
Abstenció:
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES:
20. Moció presentada per l'entitat Casal Independentista el Forn per declarar
Girona municipi contra el feixisme i el racisme i per la convivència en la
diversitat.
Atès que el franquisme va suposar a l'estat espanyol una pèrdua de drets i llibertats de
la societat, amb la repressió i execució de milers de dissidents republicans i
antiautoritaris, així com la persecució i la pressió social cap als familiars dels
dissidents.
Atès que des de llavors fins a l'actualitat sempre han existit entitats i col•lectius de
caràcter feixista i autoritari, però sempre representant una part residual de la societat.
Atès que a les nostres comarques s'havia viscut una disminució molt important
d'agressions per part de l'extrema dreta i feixistes des dels anys 90.
Atès l'augment d'agressions per part de grupuscles feixistes que hi ha hagut a
Catalunya des del 2017, i especialment al 2018, on segons dades oficials del Conseller
d'Interior Miquel Buch, des del maig fins al juliol de 2018, n'hi ha hagut 178 atacs
ideològics, la immensa majoria provinents de sectors neofeixistes i d'extrema dreta.
Atès que aquests grupuscles han augmentat la seva activitat d'atacs sense que les
detencions i les condemnes hagin sigut efectives per fer disminuir aquestes
agressions.
Atès que aquestes agressions són sempre unidireccionals i motivades per una
ideologia d'odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes.
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Atès que entenem que hi ha recursos per expressar totes les idees legítimes de
manera democràtica i sense ús de violències i d'imposicions autoritàries, però sempre
partint de la defensa de la Declaració dels Drets Humans, valor inqüestionable en una
democràcia real.
Per tots aquests motius, l'entitat ciutadana Casal independentista El Forn, en
representació de la Plataforma Antifeixista Gironina, proposa al Ple de l'Ajuntament de
Girona l'adopció dels següents acords:
Primer. Que es declari formalment Girona municipi contra el feixisme i el racisme, i en
favor de la convivència en la diversitat;
Segon. Que l'Ajuntament promogui actes per la memòria històrica del municipi i
defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, socials i
laborals, així com els valors de la diversitat cultural, religiosa o de gènere dels quals
disposem al nostre municipi;
Tercer. Que l'Ajuntament denegui l'ús d'equipaments públics i de la via pública a
col•lectius i formacions polítiques que incitin a la discriminació racial, ètica, cultural, de
gènere o polític. Expressament es denegarà el permís a entitats que facin enaltiment
del franquisme, el nazisme, el racisme o mostres d'odi al qui no pensa de la mateixa
manera.
Quart. Que l'Ajuntament realitzi una campanya permanent de neteja de propaganda
d'activitats que incitin la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o de qualsevol
altre tipus, evitant així que a la ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons
publicitaris discriminatoris.
Cinquè. Que l'Ajuntament, amb els recursos dels quals disposa, faci el possible per
prevenir i actuar en la identificació dels individus que exhibeixin simbologia feixista o
pre-constitucional a l'espai públic o que facin activitats o propaganda d'activitats que
inciti a la discriminació racial, ètica, cultural, de gènere o ideològica.
Sisè. Que l'Ajuntament condemni formalment tots els actes públics i declaracions que
facin apologia del racisme, de la xenofòbia, dels genocidis o de la discriminació contra
els drets humans, valors els quals són totalment incompatibles en una democràcia real
i rebutjables per la societat.
Setè. Que l'Ajuntament, davant de qualsevol agressió feixista, racista, masclista o
LGBTIfòbica a la ciutat, faci una denúncia pública i personal de suport a les persones
agredides, i faciliti els mitjans a l'abast pel suport i reparació de danys físics i morals
causats a la persona agredida; i que es personi com a acusació popular en aquests
tipus de casos.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara s’han finalitzat les
propostes urgents i, per tant, passaríem ara ja a les mocions. En aquest cas, hi ha una
moció d’una entitat ciutadana, concretament és una moció que presenta l’entitat Casal
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Independentista El Forn, és per declarar Girona municipi contra el feixisme i el racisme
i per la convivència en la diversitat. Aquesta proposta o aquesta moció la farà palesa o
la llegirà o la defensarà la senyora Carla Costa en nom de l’entitat, no tenim el càrrec
exacte, en nom de l’entitat. I, per tant, li demano, Carla, si ja vol acostar-se aquí davant
del faristol en què vostè té..., en principi està contemplat que tingui els cinc minuts de
defensa de la moció, però que si se supera, en aquest cas, no es preocupi que, home,
si són molts més no, però que si és una mica més no s’ha de preocupar vostè, acabi
tranquil·lament. Després pot seure un cop hagi fet la defensa, tots els grups podran
intervenir per manifestar el seu vot i per reflexionar sobre el que vostès ens acaben de
proposar i finalment després tindrà vostè un altre torn més breu, evidentment, per
respondre o per dir el que cregui convenient respecte al que hagin manifestat els
diferents grups. Per tant, molt benvinguda, molt benvinguts tots els membres de
l’entitat que l’acompanyen a vostè i contents que la ciutadania s’acosti al Ple de
l’Ajuntament per expressar-se. Per tant, endavant.
Sra. Carla Costa (en nom del Casal Independentista El Forn): Bé, per començar
bona tarda i moltes gràcies. Vinc a defensar la moció per declarar Girona municipi
contra el feixisme i el racisme i per la convivència en la diversitat entrada pel Casal
Independentista El Forn i defensada també per la Plataforma Antifeixista Gironina.
Abans de començar, però, ens agradaria recordar que el pròxim dijous 11 d’abril farà
vint-i-sis anys de l’assassinat de l’antifeixista Guillem Agulló, casos com aquest ens
ensenyen la importància de la nostra lluita, perquè per més que a vegades no ho
recordem, el feixisme segueix campant pels nostres carrers i a més de forma impune,
igual que l’assassí d’en Guillem. Aquesta moció que presentem avui va per ell i per
tots aquells companys i companyes que han caigut per defensar els drets i la llibertat
de tothom. Sempre amb nosaltres.
Al segle passat el nostre país va estar marcat per l’incessant lluita entre aquells que
estimen la tolerància, la democràcia i la llibertat contra els qui volien evitar que una
societat oberta on tothom fos tractat com a persona i on totes les idees poguessin ser
expressades obertament. El franquisme va suposar a l’Estat espanyol una enorme
pèrdua de llibertats i drets, acompanyada i imposada per la repressió, execució i
desaparició de milers de dissidents republicans o antiautoritaris i els seus entorns
familiars. Aquesta trista història que va marcar les vides de centenars de milers de
persones ha deixat un llegat que s’ha de combatre.
En cap cas enterrar i oblidar els mals del passat o obviar els del present servirà per
construir una societat verdaderament oberta i tolerant, ans al contrari, només servirà
perquè el monstre del feixisme tingui l’oportunitat de tornar, acompanyat dels terrors
que va ocasionar al segle XX. Tanmateix a les comarques gironines, on les passades
dues dècades les agressions feixistes havien disminuït, aquestes tornen a augmentar,
com demostren dades oficials proporcionades pel conseller d’Interior. En concret,
estem parlant de 178 atacs ideològics a Catalunya entre el maig i el juliol de 2018, la
major part d’ells a mans del neofeixisme i l’extrema dreta. La resposta a aquest
augment ha sigut negligible o, com a mínim, totalment insuficient, ja que les detencions
i les condemnes no han servit per disminuir el número d’agressions. Aquestes
186

agressions s’han d’entendre pel que són, atacs unidireccionals motivats per una
ideologia d’odi a la diferència política i ideològica o per motius xenòfobs i masclistes.
Són, per tant, agressions comeses contra aquelles persones i col·lectius que fan ús
dels seus drets i llibertats polítiques, un dels fonaments de la democràcia i la societat
oberta, o bé contra col·lectius estructuralment oprimits com les minories racialitzades,
les dones o el col·lectiu LGTBI.
A la societat en què vivim hi ha suficients canals per expressar totes les idees
legítimes de manera democràtica i sense ús de violència o d’imposicions autoritàries,
l’expressió i la legitimitat d’aquestes idees parteix de la defensa de la Declaració de
Drets Humans, valor inqüestionable de la democràcia real. Els enemics d’aquesta
societat oberta no poden ser obviats, posarà en perill la seva continuïtat.
Per les raons esmentades, la Plataforma Antifeixista Gironina proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: que es declari formalment Girona com a
municipi contra el feixisme i el racisme, i en favor de la convivència en la diversitat. El
compromís de la ciutat amb la tolerància i contra els intolerants és essencial i
necessari si volem que Girona sigui un exemple de salut democràtica i un municipi
lliure de violència per motius ideològics. Tanmateix necessitem apostes concretes, que
vagin més enllà del simbolisme, per això emplacem a adoptar mesures que promoguin
la memòria històrica, ja que només recordant el passat podem estalviar-nos repetir els
seus mals en el devenir de la nostra societat.
També proposem a l’Ajuntament prendre acció per la defensa de valors democràtics,
de justícia universal, de defensa dels drets humans, socials i laborals, així com la
riquesa de la diversitat cultural, racial i de gènere de la nostra ciutat. Proposem també
que l’Ajuntament deixi de facilitar espais i material a col·lectius intolerants, com els
partits polítics d’extrema dreta. És necessari per a la salut democràtica de país que els
institucions combatin l’ocupació dels carrers d’aquells que volen destruir la
democràcia. Fins ara l’Ajuntament ha permès que grups feixistes com Vox ocupin la
via pública per escampar el seu odi i la seva intolerància. La lluita contra la
propaganda feixista ha d’anar més enllà, però, proposem que l'Ajuntament activi una
campanya de neteja permanent de propaganda que inciti a la discriminació racial,
ètica, cultural o de gènere, trencant amb la política actual que ha permès que arreu de
la ciutat es trobin pintades i altres formes d’agitació amb missatges feixistes o incitant
a la intolerància.
L’Ajuntament també hauria de posar els recursos dels quals disposa en servei de la
tolerància i identificar els individus que exhibeixen simbologia feixista a l’espai públic o
que portin a terme altres activitats propagandístiques d’extrema dreta. Proposem al Ple
que l’Ajuntament condemni tots els actes públics i declaracions que facin apologia del
feixisme o els seus crims, una pràctica radicalment oposada als valors i a la continuïtat
d’una societat democràtica i els drets humans. Paral·lelament proposem que es faci
una denúncia pública per cada agressió feixista, racista, masclista o LGBTIfòbica a la
ciutat, a més de donar suport i reparació de danys físics i morals a la víctima.
Finalment, proposem que l’Ajuntament es personi com a acusació popular en aquests
tipus de casos.
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Així doncs la present moció proposa un ferm compromís de l’Ajuntament amb la
societat oberta, per la tolerància, la democràcia i la convivència en la diversitat.
Demanem a tots els grups que es posicionin a favor de les nostres propostes. En la
lluita per la defensa de la llibertat, s’està al bàndol de la intolerància i el feixisme o el
de la tolerància i l’antifeixisme. El que es vota amb aquesta moció és la continuïtat de
la lluita per la qual tants defensors de la llibertat van morir, o bé pel ressorgiment dels
terrors del passat, que per l’acció dels intolerants i la inacció de la majoria van causar
molts dels pitjors crims que s’han comès mai contra la humanitat.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Pot prendre
seient. (Aplaudiments.) Intervencions? Senyora Veray...
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup no
donarà suport a aquesta moció, ja ho dic d’inici i així ja matem el tema. Miri, d’entrada
el nom de la moció...
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Els demano silenci, si us plau.
Gràcies. Disculpi, senyora Veray.
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): El respecte que tant demanen i poc practiquen.
El nom de la moció ja no es correspon amb el que demana la moció, per tant,
d’entrada jo també demanaria que fossin rigorosos perquè, clar, el titular és una moció
que demanava tal, tal hi ha votat en contra. No, és que no demana el que diu el titular,
aquesta moció.
Mirin, és una moció..., bé, té una exposició de motius que sincerament és infumable.
Però, miri, ja d’entrada diu que es presenta en representació de la Plataforma
Antifeixista Gironina. Miri, que un s’autoanomeni a ell mateix «antifeixista» no vol dir
que després la seva actitud i les seves accions siguin realment antifeixistes, perquè jo,
i segur que n’hi han molts asseguts avui al públic d’aquest plenari, als quals jo
respecto, ells a mi no em van respectar quan el dia 6 de desembre jo vaig assistir i
participar intervenint en un acte de commemoració dels quaranta anys de la
Constitució espanyola, promogut per una entitat, no per un partit polític. I per entrar
vaig tenir d’estar escortada per la policia i aguantar insults i amenaces de la
Plataforma Antifeixista. Per tant, quan un demana llibertat per a ell, el que ha de fer és
donar llibertat al que pensa diferent. I és molt bonic venir aquí i dir que es defensa la
llibertat de pensament, però després actuar en contra i, a més, encaputxat i tapat per
no ser reconegut. Quan a mi se’m va dir que me n’anés de Girona, que em fotrien tres
pedres..., bé, i menys maca em van dir de tot i estan asseguts avui aquí. Jo els
respecto a ells, a mi ells no em van respectar.
I aquesta moció al final el que demana, que és..., té un fons molt bo que compartim
tots, jo sempre he compartit que agressions xenòfobes, racistes, de LGTBIfòbia, jo li
he donat suport a aquells que les han denunciat i ho seguiré fent. Ara bé, el que
demana aquí és que segons no sé quin criteri i qui ho farà, algú decidirà que ara, per
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exemple, com que no li agrada el que defensa el projecte del Partit Popular de Girona
que jo lidero, jo no puc ocupar un espai públic per fer campanya electoral. Doncs
escoltin, no, nosaltres no podem compartir això. O és que algú es plantejarà que els
comentaris xenòfobs i supremacistes del senyor Torra, que diu que els que ens sentim
espanyols som bèsties amb forma humana vol dir que Junts per Catalunya no pot
posar una carpa o no pot agafar un equipament públic per fer un acte? No, jo li
respecto, i tant que ho pot fer, només faltaria, cada u ha de defensar dins de la legalitat
el projecte que defensa. Qui és el que donarà carnets d’extrema dreta o d’extrema
esquerra, de centre, de dreta, d’esquerra o del que vulguin? Què els donarà vostè,
senyora alcaldessa, aquests carnets? En base a què?
Per tant, sincerament jo aquest tipus de mocions crec que ens les podríem estalviar,
crec que amb agressions i atacs xenòfobs, racistes, sempre tots en aquest plenari ens
hem posat d’acord. Ja acabo, senyora alcaldessa. Aquesta moció va encarada
simplement al fet que aquells que pensem diferent en aquesta ciutat i no defensem la
independència, la república catalana i el separatisme encara ens sentim més cohibits
del que ja avui ens sentim. I, per tant, nosaltres de cap manera podem donar-hi suport.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Pujola...
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, nosaltres no hem estat
mai un partit que hagi compartit absolutament res amb el feixisme, amb el racisme o
amb actituds violentes i el que no podem obviar és que el que sí que té un rerefons
supremacista són segons quines actituds que trobem dia a dia a l’independentisme. I
no és difícil fer una llista d’expressions que ajuden a definir qui és supremacista i, en
conseqüència, té com a mínim un vernís racista. Ja que parlava del segle passat, li
llegiré textualment paraules del doctor Robert a la conferència La raça catalana: «Els
espanyols no són tots iguals des del punt de vista etnològic, el seu psiquisme, la seva
llengua, la seva adaptació al medi civilitzador d’Europa no és igual en tots els grups.»
«Un crani d’Àvila no serà mai com un de la plana de Vic.» Paraules de Daniel
Cardona, referent polític del senyor Torra. «L’home andalús no és un fet coherent, és
un home anàrquic, és un home destruït, és generalment un home poc fet, un home
que fa cent anys passa gana, que viu en un estat d’ignorància i de misèria cultural,
mental i espiritual, és un home desarrelat, incapaç de tenir un sentit una mica ampli de
la comunitat, sovint dona proves d’una excel·lent fusta humana, però d’entrada
constitueix la mostra de menor valor social i espiritual d’Espanya. Si per la força del
número l’arribés a dominar sense haver superat la seva perplexitat, destruiria
Catalunya.» Jordi Pujol. «Els catalans tenen més proximitat genètica amb els
francesos que amb els espanyols.» El colpista Junqueras. «El missatge als etarres...
(Veus de fons.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, els demano silenci, si
us plau.
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): El missatge als etarres, «quan vulgueu atemptar
contra Espanya, situeu-vos prèviament al mapa», Carod-Rovira. «Espanya
essencialment ha estat un país exportador de misèria, material i espiritualment
parlant.» Quim Torra. En referència a la líder de l’oposició, Inés Arrimadas: «Deu estar
molt malament a Catalunya, deu enyorar el seu poble, qui l’obliga aquedar-se aquí?»
Núria de Gispert. I no he fet esment en aquesta llista a les famoses tares a l’ADN o a
les bèsties amb forma humana, però aquell que ho va escriure, a dia d’avui, encara ha
de demanar perdó.
La pregunta no és si els grups constitucionalistes són o no racistes o supremacistes,
sinó si vostès no ho són. Es desmarquen de les frases esmentades? Es desmarquen
dels personatges que les han dit o de l’esperit supremacista que desprenen?
Estudiaran, per tant, la limitació real dels actes i les declaracions de tots aquells
racistes i supremacistes que expressen aquests conceptes contra ciutadans de
Catalunya? Si la resposta és sí, enhorabona, considerem que la moció és responsable
i coherent. I en cas contrari, ja sabem què busquen vostès, que és el que busquen
sempre, identificar amb feixista tot aquell que no pensa com vostès, que és el típic
discurs a què vostès ens volen acostumar, però que no és ni real, ni ètic, ni molt
menys moral, és un discurs que Girona ha sentit massa vegades per aquells que ni
respecten, ni escolten, ni argumenten. Mentre nosaltres rebutgem tot tipus de
violència, vostès no ho fan, ni tan sols condemnen agressions que hem patit nosaltres
a Torroella de Montgrí quan ens trenquen literalment la cara.
Per tant, jo de vostès aniria amb compte, de veritat els ho dic, amb el que proposen i
amb el que presenten en aquest Ajuntament, perquè potser al final són vostès els que
no poden manifestar si s’aprova la moció contra el feixisme.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions? Senyora
Riera...
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, donar la
benvinguda i saludar a la senyora Carla Costa, que ha presentat la moció. I dir que el
nostre grup municipal estem totalment d’acord amb la moció que ens heu presentat, el
nostre partit defensa els valors de la democràcia, la justícia social, els drets humans i
estem en contra de qualsevol tipus de violència i agressió cap a qualsevol persona.
Pensem que l’Ajuntament com a administració pública més propera al ciutadà ha de
promoure aquests valors i prevenir i actuar en cas d’actituds violentes, racistes,
LGTBIfòbiques, masclistes, etcètera. I tot això ja es contempla a l’Estatut d’autonomia
a l’article 40.8 i és molt breu i el llegiré, perquè ja diu que «els poders públics han de
promoure a igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la
nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual. I també
ha de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de
l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de
les persones».
Per tot això, a favor.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Pèlach...
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa.
Quantes excuses necessiten alguns per no votar contra el feixisme, contra el racisme i
contra el sexisme, quantes excuses per no votar-hi. A veure, la moció és molt senzilla,
el que diu és que si volem una Girona lliure de feixisme, de sexisme, de racisme, de
LGTBIfòbia, lliure en definitiva d’odi, si volem una Girona en favor de la convivència i
de la diversitat, cal actuar en conseqüència. Això és el que diu la moció. I actuar en
conseqüència vol dir posar fre a l’odi que mou aquest feixisme, que mou aquest
sexisme, aquest racisme, aquesta LGTBIfòbia. D’això parla la moció, no parla ni de
dretes, d’esquerres, ni de partits constitucionalistes, per molt que vostès ho facin servir
com a excusa, parla de lluitar contra el feixisme, contra el racisme, contra el sexisme. I
precisament el que fa és posar propostes concretes per ser conseqüents, perquè si
volem aquesta Girona lliure de tots aquests mals, doncs el que cal és actuar de
manera conseqüent.
Per això les propostes diuen que no es permeti la propaganda en parets de la ciutat, ni
en pintades, ni en cartells, ni en els carrers de la ciutat, demana proactivitat en la
detecció dels individus que fomenten aquest odi i demana que es condemni i es
denunciïn aquells actes que facin apologia de l’odi i aquelles agressions. La moció
realment és molt simple en aquest sentit. El que demana és que davant del feixisme
no es pot mirar cap a una altra banda i cal actuar. I ho fa amb la paradoxa de la
tolerància que ja comentava Karl Popper i és que diu que per mantenir una societat
tolerant, la societat ha de ser intolerant amb la intolerància. Això és el que demana
aquesta moció, ser intolerant amb la intolerància per poder tenir una societat tolerant.
Això és el que diu aquesta moció. I vostès si necessiten excuses per votar a favor
d’això, facin-s’ho mirar, sincerament.
(Aplaudiments.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Maria Mercè Roca...
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi. Si us plau, tinguin
silenci, mantinguin el silenci. Gràcies.
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Saludar la senyora Carla Costa, agrair-li que hagi vingut aquí a presentar aquesta
moció en nom del Casal Independentista El forn. I és una moció a la qual nosaltres
donarem suport. És una moció que parla –alerta– de l’increment d’agressions per part
de grups feixistes i és una moció..., i en els seus set punts de la proposta d’acord, es
poden..., resumidament, que és que la ciutat de Girona ha de ser una ciutat
activament, clarament i netament antifeixista, antiracista i antiLGTBIfòbica.
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Nosaltres el que voldríem simplement és posar a sobre de la taula dues propostes que
no són noves, però recordar-les, jo crec que són dues propostes que van en la mateixa
línia que aquesta moció i que són deures per a l’Ajuntament, evidentment, i que van en
aquest sentit. Es tracta de símbols, de posar símbols i de treure símbols. Els símbols
que s’haurien de posar són iniciatives com una iniciativa del nostre grup municipal de
les pedres de topada, una iniciativa que va ser molt estimada, va ser aprovada per
tothom, per tots els grups municipals aquí, i que són unes pedres que recorden els
gironins i les gironines que varen estar internats en els camps de concentració. Creiem
que hi hauria d’haver més espais com aquest de memòria democràtica a la ciutat.
I els altres símbols són els símbols que s’haurien de treure, que són els símbols
franquistes que encara hi ha a la ciutat. Recordar que al març de 2017 la Llei de
mesures incorporava l’obligatorietat per als propietaris de retirar símbols franquistes
dels antics edificis d’habitatges oficials. Els va donar dotze mesos per fer-ho, aquests
dotze mesos ja han passat i encara tenim molts símbols. I en el mateix sentit hi havia
una moció el juliol del mateix any, que es va aprovar també per unanimitat, de la CUP Crida per Girona, que deia que s’havia d’eradicar els vestigis franquistes, plaques,
noms de carrers, etcètera, a tota la ciutat. Per tant, entre la vostra moció que estimem i
aquestes propostes, doncs creiem que podem fer una ciutat més estimable encara.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara el tinent
d’alcalde Carles Ribas.
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Agrair a Carla
Costa la representació que ha actuat avui en la lectura d’aquesta moció i manifestar
d’inici el nostre vot favorable a la mateixa. Aquest equip de govern, des que va entrar
en aquest Ajuntament ara ja fa anys, es va voler constituir com a baluard i muralla de
defensa dels drets fonamentals i evidentment en tot l’ampli espectre que es posa de
manifest en aquesta moció. Alhora també va ser i va voler ser punta de llança en la
lluita i la defensa d’aquests drets fonamentals.
I com diu la pròpia moció, és cert que en els primers anys, tot i que aquestes
propostes es van posar, no vàrem estar sols, no vàrem estar sols i la pròpia moció diu
que durant molt de temps es va aconseguir eradicar, es va aconseguir aplacar aquests
atacs que s’han anat repetint darrerament tristament perquè hi ha hagut terra fèrtil
propera aquí que els ha fomentat. I si s’han repetit i avui s’ha posat en evidència en
aquest Ple, és perquè tristament hem vist que guanyem en el no, guanyem en
l’individualisme, guanyem amb la manca de transversalitat i guanyem també potser a
les abraçades que després passen a ser papereres. És a dir, estem guanyant amb una
manca d’unitat. I això és el que potser hauríem d’evitar, justament per descobrir
aquestes coses que un partit de Ciutadans està després de molts anys com va
començar, una fotografia amb un home nu que es tapa les vergonyes amb una flor o
amb una fulla, perquè no tenen més, no tenen més. No tenen més idea, no tenen més
projecte que utilitzar la demagògia per trencar.
192

Girona aquests anys ha aconseguit el premi a Europa de la pau i la defensa dels drets
fonamentals, per tant, la tasca s’està duent a terme, les llambordes, evidentment
recordo Esquerra Republicana, la recuperació del refugi, la recuperació de la memòria
històrica, el no oblit, evidentment també una feina molt important pels funcionaris
d’aquest Ajuntament, com és la depuració dels expedients dels represaliats, tasques
del Museu d’Història, tasques evidentment a la Mercè, una tasca constant per no
oblidar el que va succeir i sobretot per la defensa de la disparitat, evidentment pel que
podem ser diferents i fomentar els tallers educatius perquè aquesta ciutat sigui
receptora que no una ciutat que exclou, tot i que n’hi han alguns que sembla que ho
vulguin seguir defensant.
Evidentment nosaltres estarem i seguirem reclamant quelcom que sembla que s’ha
perdut, aquella unitat per la defensa d’un projecte unitari per molt que ens diferenciïn
coses, però avui toca més que mai, i avui ha quedat reflectit aquí, que aquesta desunió
que alguns pretenen que sembla que això pugui guanyar, en realitat el que fa és restar
per al futur del nostre país.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Costa,
si vol fer unes reflexions finals...
Sra. Carla Costa: Sí, crec que la senyora Pèlach ha respost molt bé els dubtes o
justificacions per no votar a favor d’alguns dels grups municipals, però a mi
m’agradaria fer un petit apunt. I és que l’independentisme català no es fomenta per la
discriminació de cap ètnia ni minoria, és més, quan grups d’extrema dreta s’han sumat
a manifestacions independentistes se’ls ha expulsat; d’això no en poden presumir tots
els partits presents aquí, ja que alguns s’han sumat a manifestacions on convocaven
organitzacions neofeixistes, com Vox o Societat Civil Catalana. Moltes gràcies per les
seves intervencions i grans aportacions, alguns de vostès han quedat retratats.
(Aplaudiments.)
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, silenci al públic, hem
de mantenir el respecte en aquest saló de plens. Gràcies. Doncs som-hi i procedim, si
els sembla a la votació d’aquesta moció ciutadana.
Vots a favor de la moció?
Vots en contra?
Abstencions?
(Aplaudiments.)

VOTACIÓ
Sotmesa a votació, la moció d’entitat ciutadana és aprovada per majoria absoluta dels
assistents.
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Vots a favor:
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep
Pujols i Romeu.
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.
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
Abstenció:
Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez
Rodríguez.
Vots en contra:
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama.

PART DE CONTROL
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I finalment passem a la part de
control de dació de comptes dels decrets i acords presos... Si ara algú ha d’abandonar
la sala, vull dir que ho facin ara perquè, si no, nosaltres continuem amb el Ple i... Els
prego que ho facin en silenci i ràpid, si us plau.
Molt bé, doncs estaríem ja a la part de control. Propostes, intervencions? No estem a
precs i preguntes, exacte, estem a control. Sí, senyor Salellas...
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, al voltant de tres decrets que hem
pogut consultar i que ens generen alguns dubtes. El primer és que hem vist que
Alcaldia va decidir gastar-se deu mil euros en publicitat només amb el Grup Godó
parlant del xuxo, deu mil euros només al Grup Godó parlant del xuxo. I ens agradaria
saber exactament quins criteris estableixen per lligar la publicitat des d’Alcaldia, és a
dir, quins mitjans, perquè en aquest cas només hi havia mitjans del Grup Godó i,
segon, en quins temes, perquè segurament deu mil euros en l’àmbit de comunicació
donen per bastant i en el d’Alcaldia també.
En segon lloc, hem vist que s’ha encarregat un estudi de divuit mil euros sobre el
catàleg de comerços emblemàtics i singulars de la ciutat. I ens ha sorprès perquè a
l’última taula on vam participar nosaltres d’aquest àmbit, que sapiguem, van quedar
temes pendents i si es parla amb els comerciants, que nosaltres ho hem fet, a
nosaltres se’ns ha preguntat: «Com ha quedat aquest tema, perquè no en sabem
absolutament res?» I en canvi, ara veiem que s’encarrega un estudi per valor de divuit
mil euros i no sabem a què es deu.
No flipi tant, Glòria, no passa res, jo li explico la meva experiència, perquè en aquesta
taula, que jo he anat a totes, i ho sap... Bé, doncs no hi he anat a totes, val. Bé...
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Té raó, té raó. Regidora,
abstingui’s de fer comentaris i deixi continuar el regidor tranquil·lament amb les seves
preguntes. Té raó el senyor Salellas.
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): I el tercer decret és que hem vist que
s’aprova l’acord per desenvolupar el servei d’atenció integral local per les persones
LGTBI. Ens agradaria saber en què consisteix exactament, quina informació hi ha,
perquè a més pel que he pogut veure a la premsa aquesta setmana hi ha hagut com
un intercanvi, si més no, de desacords i d’opinions sobre què s’estava fent i la feina
que s’estava fent amb una part del col·lectiu organitzat LGTBI a la ciutat. Per tant, si
ens ho pogués aclarir... I també aprofitem perquè ens doni, diguéssim, li exigim alguna
explicació al voltant del que ha passat amb aquest conflicte que hem pogut llegir a la
premsa.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Digui, senyora Pèlach.
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Doncs un de Junta de Govern Local
en què s’aprovava un conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i
l’Ajuntament amb relació a la Càtedra de Girona Smart City, i una aportació econòmica
de vuit mil euros. Doncs a priori no ens sembla bé ni malament, sí que ens agradaria
saber exactament com es concreta. Crec que precisament en el Ple en algun punt ha
aparegut avui aquest tema, però sí que una vegada més ens sorprèn que aquests
convenis o accions directes que fan i que ens arriben de manera tan residual, tan poc
informada..., bé, ens falta informació per saber realment què s’està fent o què es
pretén amb aquest conveni.
I un altre que, bé, aquest ens preocupa perquè és cert que la despesa no és gran i, per
tant, és una depesa realment menor, però no acabem d’entendre com pot ser que
s’acabi computant, diguéssim, a l’Àrea de Cooperació un desplaçament per assistir al
partit de la Supercopa de Catalunya. Llavors, clar, si fem aquest tipus d’accions,
llavors és una mica trampa, perquè llavors podem arribar a dir fins i tot que estem
destinant a cooperació no sé quants recursos i, en canvi, resulta que s’estan utilitzant,
doncs, per coses com aquesta, assistir a un desplaçament a Sabadell per assistir al
partit de la Supercopa de Catalunya. Llavors ens agradaria que ens aclarissin per què
es computen aquest tipus de despeses a l’Àrea de Cooperació i si realment està
justificat que es realitzi aquesta despesa.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja estaria? Molt
bé. Referent al tema de la comunicació i dels diners que destinem a la publicitat dels
diferents esdeveniments, doncs anem treballant cada vegada segons el consell que
ens donen tècnicament i segons l’abast o la repercussió que n’esperem en cada cas.
Llavors, en aquest sentit, sí que a nosaltres ens semblava molt interessant treballar el
tema del xuxo com un producte gironí, que a més ha resultat molt exitós en el sentit de
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tornar a visibilitzar Girona en el mapa d’aquest amor i estima per la gastronomia, i
entendre també la gastronomia com un esdeveniment cultural també i que va més
enllà del que és purament, doncs això, un tema culinari. Llavors, és cert que hi hem
esmerçat molt esforços diferents, tant de personal com de publicitat diversa, però la
veritat és que hem tingut molt bon retorn. Els gremis també que hi tenen relació ens
han felicitat, estan contents i també crec que aquest sentiment de pertinença,
d’identitat, de gironitat, doncs, també fins i tot jo crec que també ha tingut més èxit del
que ens esperàvem nosaltres. És a dir, estem satisfets d’això, d’explicar aquesta
identitat gironina que va més enllà del tema culinari, en aquest cas, sinó que era més
abastant la gastronomia, la cultura i de trets que ens poden identificar a tots
conjuntament i, per tant, que quan hi ha més abast, doncs solem anar a mitjans que
tenen més representació.
Ara no li sabria dir exactament del Grup Godó, i ho puc mirar, exactament quina era la
campanya exacta respecte al xuxo, però exactament en quina revista o en quin mitjà
concret concret de tot el grup vam fer aquesta participació i ja els informarem. Però el
que és cert és que sí, que volíem que tingués molt d’abast, aquesta campanya, a
Catalunya, clar, evidentment, sobretot a Catalunya. I la veritat és que n’estem satisfets
i quan tenim aquests retorns positius del gremi, doncs encara més. Ja els dic, més del
que en un primer moment pensàvem. Fins i tot ens estem plantejant, ja els ho avanço,
de fer el de la botifarra dolça, per tant, que miri, doncs és un producte típicament
gironí, en què també explica la identitat gironina. A vostès potser els fa molta gràcia,
nosaltres creiem que és un producte i també els productes carnis són una indústria
molt potent en el nostre territori. Sí, escolti, és que jo no els interrompo mai, vostès
sempre m’interrompen, jo no sé què passa aquí. Bé, doncs, molt bé, doncs poden riure
de la botifarra dolça, tot el sector industrial carni segur que no riuen tant, perquè ja ho
estem parlant i troben que és una opció important per desenvolupar el seu sector i per
fer producte molt propi i que el puguem fomentar i, guaitin, a vostès els fa molta gràcia
aquest tema.
I respecte als comerços emblemàtics...
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Disculpi, senyor Salellas, disculpi perquè he dit que
flipava perquè és veritat, bé, perquè m’ha sorprès. En totes les taules que hem fet dels
comerços emblemàtics, jo crec que ha estat a totes excepte a una, en una no hi he
estat jo i en una no hi ha estat vostè. Jo a l’última no sé si hi era o no hi era vostè, ho
hauríem de mirar, però, en tot cas, va quedar tancat tot el tema de quins entraven i
quins no entraven de comerços emblemàtics. I el nostre compromís era fer ja el
catàleg en aquesta legislatura, si no recordo malament també a resultes d’una moció
que havia presentat Esquerra Republicana amb la regidora Roca. Per tant, això no és
un estudi que encarreguem, és l’elaboració del catàleg d’aquests comerços
emblemàtics. Per tant, bé, és això simplement.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Respecte al servei
d’atenció local, del tema d’LGTBI.
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Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, el tema del servei d’atenció local ve contemplat dintre
del contracte programa que tenim establert amb la Generalitat, hi ha un dels dos punts
que contempla això, el que hem fet és començar-ho a provar aquí a casa nostra per
començar-ho a posar en marxa. D’acord? Després de les discrepàncies que hi ha
hagut amb les xarxes, que el senyor Salellas em preguntava. Són discrepàncies que
hem tingut amb una persona concretament, que les hem respost. Jo crec que l’únic
valorable i positiu que hi ha hagut amb tot això, no arrel d’aquestes discrepàncies, sinó
que ja s’estava treballant, és que aquest col·lectiu, com era obvi, ja tenen un local nou
per poder-se ubicar i que no els afectarà les obres del Modern que es faran
properament.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la
Càtedra, el senyor Sastre...
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Només dir que
aquest conveni, de fet, és la continuïtat d’un conveni, que no em vull equivocar, però
que ja existeix des de fa uns quants anys, des del 2014-2015 amb l’objectiu de
fomentar la innovació també en l’àmbit docent, però també en l’àmbit etnològic, que hi
hagi aquest retorn a la ciutat. I, de fet, el que hem fet en aquesta reedició del conveni,
que repeteixo, no és nou, hem posat algunes clàusules més, hem millorat l’articulat
perquè de fet els fem també algunes propostes d’àmbits de ciutat d’alguns àmbits
concrets des de temes d’arbrat a temes de qualitat ambiental, que n’hem parlat al
principi de la sessió, etcètera, que hi hagi una..., que aquesta col·laboració sigui el
màxim de tangible i que nosaltres puguem també dir quins són aquells aspectes
concrets en els quals hi ha necessitat. Per tant, és un moment concret ja li puc detallar
quines accions consisteixen, però hem anat treballant de manera contínua amb la
Universitat de Girona.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a
aquesta despesa que diuen, que de fet és evident que això era de l’Àrea d’Esports o si
més no d’Alcaldia, no recordo qui vam fer la delegació. És un error, això no ha de
passar així, ho lamentem i, per tant, farem les modificacions..., m’imagino que deu ser
un import petit perquè era aquí al costat, però no importa, tenen raó, és a dir, cada
cosa ha d’anar a la partida que pertoca i evidentment a sobre sembla de cooperació...,
que no importaria d’Alcaldia o d’Esports, això és veritat, perquè tenim partides de
representació. Però tenen tota la raó i, per tant, farem aquesta rectificació i esperem i
confiem i farem tot el possible perquè no passin situacions com aquesta.
21. PRECS I PREGUNTES
I per tant, ara sí que aniríem a precs i preguntes. Endavant, senyora Veray...
Sra. Concepció Veray Cama (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, un
prec i és amb relació a la vaga anunciada dels treballadors de Girona+Neta, de vaga
indefinida a partir del 9 de maig, amb relació a aquest procés de negociacions que
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estan portant els treballadors amb l’empresa. Aquí el nostre prec és que l’equip de
govern, si us plau, tingui un paper actiu, que faci de mediador i que intenti que arribin a
un acord per tal d’evitar aquesta vaga indefinida que ha estat ja anunciada. Per tant, el
prec és, si us plau, sigui actius i facin aquest paper de mediadors per tal d’evitar la
vaga.
I pel que fa a les preguntes, em sumo a la pregunta de la senyora Paneque amb
relació a la diferència en els bitllets entre els autobusos de Girona i els gestionats per
Teisa, que ja dono per fet que serà contestada.
I llavors dues preguntes amb relació a tota la problemàtica que està passant a un barri
molt concret com és Font de la Pólvora. Hem conegut pels mitjans de comunicació que
vostès han anunciat que cinquanta-un habitatges els ajudaran amb relació..., tant si no
tenien comptador com a pagar la factura. Però, clar, ens preocupa tenint en compte les
dades que vostè, senyor Berloso, ens va donar en el Ple monogràfic, si una mira
aquells habitatges que no tenien problemes, que estava tot correcte i que complien, i
ara aquests cinquanta-un habitatges que vostès anuncien que ajudaran, segueix
quedant més de la meitat del barri en una situació que desconeixem. Llavors sí que
ens agradaria saber quina és la realitat de tots aquells que no entren ni els que ja ho
feien bé, ni aquests cinquanta-un habitatges, aquest 54 per cent que queda de Font de
la Pólvora, que jo interpreto que no és un 53 per cent que estigui delinquint, per tant,
com que jo ho interpreto així, m’agradaria que ens donés més dades, a part d’aquests
cinquanta-un habitatges, que celebrem que els ajudin, a aquestes cinquanta-una
famílies.
I també amb relació al barri de Font de la Pólvora, m’agradaria que ens expliqués què
ha passat i quines són les accions que prendran i com es resoldrà o si és que ja està
resolt l’ocupació del local d’una entitat del barri, com saben. I, per tant, en aquest
sentit, ens agradaria saber on ens trobem i quines accions faran perquè aquest local
sigui desocupat i aquesta entitat pugui tornar-hi a fer les seves activitats i no hagi de
suspendre com ha tingut de suspendre aquest cap de setmana les activitats per
celebrar, doncs, el Dia del Poble Gitano.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Gràcies. El senyor
Vázquez...
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Yo le quería
preguntar cómo está el tema de los buses turísticos, si han hablado con todos los
agentes que se están quejando y si es posible llegar a un acuerdo o estáis negociando
algún acuerdo para poner paradas más céntricas.
Gracias.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Martín...
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Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. La setmana
passada vaig veure la inconfusible furgoneta Renault 4 de les brigades fent la rotonda
de la Devesa. Quan jo era petit, s’anomenava, aquesta furgoneta, el cuatro latas. Us
puc assegurar que des del semàfor on jo estava esperant, semblava fràgil, petita,
inestable, contaminant i perillosa. Preguem que es renovi la flota. Es un cuatro latas.
En aquests moments l’Estat està tramitant el decret d’autoconsum elèctric,
principalment generat amb panells solars. Serà una norma dirigida a particulars i a
comunitats de veïns, preguem que es revisin les normes urbanístiques per tal de
realitzar les adequacions i adaptacions necessàries a aquest futur nou decret.
Tercera, hi ha un sot situat a la rotonda entre el carrer Mas Devesa amb el carrer Camí
Vell de Fornells. He comunicat aquesta incidència en dos plens anteriors i encara no
s’ha solucionat aquesta problemàtica. Doncs preguem que, si us plau, es doni, es
tramiti i solucioni aquesta problemàtica que provoca perill per a ciclistes, motoristes,
etcètera.
I la meva última pregunta amb relació als contenidors situats a la cruïlla entre el carrer
de la Rutlla i Josep Ametller. Ens arribem queixes de veïns sobre l’incivisme en el seu
ús. Sovint hi ha mobles i bosses fora dels contenidors, preguem que es plantegi la
possibilitat o bé d’augmentar el nombre de contenidors o d’augmentar la freqüència en
la recollida.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Rodríguez...
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. És una pregunta i un prec
relacionat al regidor d’educació, si pot ser. Ens arriba de l’Associació de Pares de
l’Escola del Pla unes queixes els lavabos que donen al pati. No sé si vostè ha rebut ja
aquesta demanda i si els ha pogut contestar. Relacionat amb això, perquè, en fi, que
faci el que vulgui cada entitat, però els recordo que hi ha l’aprovació d’una moció en
què es demanava que es fes un llistat exhaustiu, que es negociés amb el Departament
d’Educació i se’ls podria donar un calendari a les escoles per saber exactament les
actuacions. Si no, s’iran trobant demandes com aquesta.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Paneque...
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, dues qüestions sobre la mesa de
contractació. Habitualment l’actualització... (Veus de fons.) La mesa de contractació.
Habitualment la informació es penja d’una manera mol actualitzada i ara no sé si és
que no, però la licitació del canvi de gespa del camp de futbol de Can Gibert, per
exemple, no ens apareix l’adjudicació i han passat moltes setmanes, no sabem si és
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que hi ha hagut algun problema o és que no apareix, però és per saber com està
l’adjudicació.
I sobre la ràdio municipal, saber si s’ha iniciat o no, jo no ho veig, però per saber si
s’ha iniciat el plec. (Veus de fons.) La ràdio municipal, sí.
I finalment, hi ha un contracte menor que es va adjudicar a finals del 2017 per un
import de 1.500 euros en el qual es requeria un treball per actualitzar el reglament de
la Devesa. Hem estat preguntant per aquest treball, per saber què s’hi deia i quines
aportacions feia i no sembla que existeixi. Bé, els voldríem demanar en quin estat està
i on està, perquè és el mateix cas que la comunicació interna, que no apareix el treball
pel qual s’ha pagat.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, de la CUP, la senyora Costa.
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): D’entrada, voldria fer un aclariment a
la senyora alcaldessa, que s’ha enfadat abans. Jo precisament estava celebrant això
de la botifarra dolça, perquè en soc fan, sempre i quan sigui bona que també hi ha...,
però a banda d’això...
A banda d’això, a veure, amb relació a la Taula tècnica sobre l’autobús urbà, quan
vàrem veure les persones que la integraven resulta que no hi havia cap senyora.
Tenint en compte que l’autobús la major part de la gent que l’agafa són senyores,
potser que canviem la composició, senyor Alcalà. (Veus de fons.) Entén el que he dit?
La taula..., que la Taula tècnica sobre l’autobús, quan vam veure les persones que la
composaven, no hi havia cap senyora, cap dona. I clar, tenint en compte que la major
part de les persones que agafen l’autobús són dones, crec que allà s’hi haurien
d’incorporar un bon número de dones.
I una pregunta, durant la moció que ha presentat el Casal Independentista El Forn, la
moció ciutadana, aquí fora hi havia un gruix bastant numerable de policia dels falcons i
voldríem saber si ha estat iniciativa d’aquest Ajuntament o és que aquesta vigilància
per aquesta moció, perquè abans de la moció no hi eren, l’ha demanada algú en
concret.
(Veus de fons.)
Sra. Mata Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No mantenim converses. Sí, sí,
per això, senyor Ribas, no mantenim converses. Senyora Costa, no mantenim
converses. Gràcies. Senyor Salellas...
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Ens agradaria saber per què en els
nous gronxadors que s’han posat a prop del Centre d’Educació Especial de Palau no
s’han plantejat des d’una perspectiva inclusiva per part del tipus d’alumnat que
assisteix o participa en aquest centre educatiu. Diversos pares ens han fet arribar
aquesta queixa, perquè al costat d’un equipament com aquest hagués estat
interessant pensar en gronxadors inclusius.
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En segon lloc, és un prec, en aquest cas a la regidora de Cultura, i és, a veure, ja que
és l’últim Ple amb contingut i ordinari, diríem, si aconseguim que entre ara i abans que
comenci la campanya electoral ens poden explicar, d’una banda, exactament el
projecte del Santos Torroella, exactament de la proposta de Casa Pastors
museogràficament com serà, perquè hores d’ara seguim sense tenir informació com
he dit abans. I de l’altra, si ens pogués actualitzar l’estat del projecte del Modern, que
és una cosa de les dues regidories, saber com està avançant aquest gran projecte que
ha d’aportar tant a la ciutat, perquè puguem arribar tots, si més no, amb una informació
equànime i similar al període electoral per explicar-la a la ciutadania.
I ja està. Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora
Pèlach...
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. La primera
pregunta és amb relació a l’acte que va tenir lloc el 8 de març a la plaça 1 d’Octubre
mentre es desenvolupava una manifestació multitudinària també per la ciutat. Ens
consta que aquest acte va ser pagat o la majoria de les despeses d’aquest acte van
ser pagades per part de l’Ajuntament. Llavors voldríem saber en base a què..., 8 de
març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Voldríem saber en base a què es va
cobrir aquest acte, bé, es van pagar les despeses d’aquest acte per part de
l’Ajuntament. I si fos que és per això que va ser considerat d’alguna manera una mena
d’acte institucional, llavors voldríem saber per què no van convidar a participar-hi tots
els grups municipals.
Una altra pregunta. És amb relació a la fossa comuna que tenim al cementiri, fa un
moment precisament parlàvem de memòria històrica, sabem, ens consta que hi ha una
petició per obrir-la i voldríem saber si s’ha fet algun tràmit. Sabem que hi ha
organitzacions que han fet aquesta petició, per nosaltres també s’han posat en
contacte familiars de persones que són enterrades allà i que d’alguna manera fins i tot
estan heretant les peticions que aquesta fossa s’obri i puguin enterrar, doncs, les
restes dels seus familiars allà on la família vulgui. Ens sembla que és un tema urgent,
perquè aquestes persones fins i tot pateixen per marxar, com ja ho han fet d’altres,
sense que aquest tema estigui resolt, i em sembla que després de vuitanta anys
caldria agilitzar una mica aquest tema.
Sobre el tema de Font de la Pólvora, avui és el Dia Internacional del Poble Gitano, és
avui el dia internacional. I nosaltres ens sumem a les peticions que feia la regidora
Veray perquè, en un dia com avui, creiem que a la nostra ciutat encara hem de
lamentar que la principal comunitat gitana que tenim a la ciutat, que viu a Font de la
Pólvora, doncs, estigui sent maltractada i estigui sent discriminada per les institucions
que la representen i per les empreses com Endesa. Llavors, voldríem saber com
està..., bé, què passa que encara hi estiguin havent talls de llum, perquè malgrat tota
aquesta regularització que estem fent i les preguntes que li feia la senyora Veray, és
cert que podria resoldre’s al mateix temps el tema de talls de llum i veiem que no
s’està resolent. Bé, lamentem també una vegada més el tema del P3 a l’escola i que
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l’equip de govern no s’hagi manifestat clarament en contra d’aquest tancament. I
lamentem també que la situació del pis hagi provocat que s’hagin hagut de suspendre
els actes del dia 8 d’abril, que és aquest Dia Internacional del Poble Gitano.
Amb relació als pressupostos participats, ens consta que s’ha exclòs una AMPA amb
l’argument que no era una entitat de barri. Això és evidentment una lectura errònia del
reglament de pressupostos participats, això segur. Però ens preocupa que a més
d’una lectura errònia no sigui una lectura malintencionada dels pressupostos
participats. Llavors, voldríem saber en base a què s’ha exclòs aquesta AMPA o en
general totes les AMPA, no sabem si afecta més AMPA. I voldríem saber també com
pensen resoldre aquest tema, perquè evidentment, segons em consta, han entrat una
queixa, aquesta AMPA, que de moment no ha rebut resposta. I, per tant, voldríem
saber què pensa fer al respecte.
I finalment, ens van dir que al febrer es convocaria la Taula pel Dret a l’Habitatge, ens
van dir que estaria ja aquest Pacte local per l’habitatge que fa temps que parlen, estem
a l’abril ja, encara no hi ha la taula convocada, el pacte encara no el tenim. I, en canvi,
mentrestant la senyora alcaldessa, per exemple, es permet fer ús de la informació que
deu treure d’aquest document, perquè, en canvi, la resta de grups municipals no tenim,
però en canvi vostè sí que parla de la informació que inclou aquest document, suposo,
perquè si no ja m’explicarà d’on l’ha tret, doncs, a les aparicions públiques que fa.
Llavors, això ens sembla que és un ús interessat de la informació per part d’aquest
govern i lamentem aquest fet. I demanem, preguem que es faci ja públic aquest
document i que es comparteix amb la resta de grups municipals, i es convoqui també
la Taula pel Dret a l’Habitatge i se l’informi degudament.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Rosa
Maria Jaumà...
Sra. Rosa Maria Jaumà Pou (ERC-MES): Bona tarda o bona nit. M’estrenaré amb
una pregunta sobre la passera o pont per a vianants que està previst que comuniqui el
carrer del Carme amb el barri de Montilivi, si es disposa d’un projecte o s’està
treballant amb un projecte i, en tot cas, en quins terminis es té previst que es pugui fer.
Gràcies.
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. El dissabte..., és un
prec, eh?, és un prec. El dissabte 6 d’abril, abans de l’inici del partit entre el Girona
Futbol Club i l’Espanyol, un jove seguidor gironí, Mohammed Sané, va rebre un greu
insult racista per part del delegat de l’Espanyol, Josep Maria Calzón. Acabem
d’aprovar ara fa menys d’una hora una moció en aquest sentit. Jo me sembla que el
prec que faria és un posicionament clar d’aquest consistori sobre aquest insult, una
demanda d’explicacions... Ho estan demanant inclús els mateixos seguidors de
l’Espanyol, estan demanant explicacions sobre aquest senyor, que no ha donat cap
mena de disculpa a l’esmentat seguidor. Jo els pregaria una acció contundent i que si
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el senyor Mohammed Sané sembla ser que vol emprendre accions legals, hi hagués
un suport jurídic per part d’aquest Ajuntament.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja és tot? Doncs
començarem per Pep Pujols.
Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Hola, bona tarda. Pel que fa als lavabos de l’AMPA
del Pla, l’únic que teníem constància és que hi ha un dels vestuaris que ho fan servir
com a magatzem i que hem de buscar reubicar aquest magatzem a un altre lloc per
deixar-lo alliberat de cara a les activitats esportives que justament fem en horari
extraescolar. Però, quant als lavabos, ho he consultat i no tenim encara cap esment
referent..., potser ha arribat a la nostra tècnica, però encara no ho ha traslladat, perquè
cada dia arriben cartes i, en aquest sentit, encara no hem pogut despatxar-ho.
L’adjudicació de licitació de gespa de Can Gibert. La taula de contractació del
divendres passat va sortir publicada la seva adjudicació properament un cop valorada
positivament la capacitat i solvència de l’empresa que ha guanyat la licitació. Això serà
properament i aquesta és l’empresa que ara està presentant els papers, que és
l’empresa Royalverd Service, relativa a la licitació de contractació del subministrament
i instal·lació d’un paviment de gespa. I això és ja de cara al juny, aquest estiu, d’acord?
Quant al P3, doncs nosaltres en tot moment l’Ajuntament s’ha posicionat al costat de
l’escola de Font de la Pólvora. Nosaltres hi hem estat, tot i que l’Ajuntament..., no
l’Ajuntament, el Departament d’Educació amb el números en mà i amb les escoles que
hi han allà, fa referència que aquest any en concret sobra un P3, però en sobraven
dos, han modificat aquest grup de P3 i han rebaixat la ràtio de totes les escoles de
Girona, l’han rebaixat a vint-i-tres i a vint-i-dos, les d’especial complexitat, i així evitem
treure un altre grup de P3. Però allà amb cinc famílies que tampoc sabíem si aquestes
cinc famílies anaven a Font de la Pólvora, perquè penseu que el 30 per cent dels nens
i nenes d’allà de Font de la Pólvora també es poden inscriure en altres centres de
Girona, i així ho fan, a Pericot n’hi ha més d’un que hi va. Per tant, ens podíem trobar
amb una aula de dos nanos, tres nanos, quan al costat tenim Vila-Roja, i això és el que
ens explica el Departament d’Ensenyament. I en cap moment ens hem posicionat amb
ells, sinó que ells són els que decideixen i en cap moment hem dit de tancar el centre,
perquè això ens ho ha assegurat, que l’any que ve es pot obrir un grup de P3, i aquí
estem nosaltres que en tot moment hem mantingut reunions tant amb la direcció del
centre, com amb l’AMPA, com amb la comunitat educativa i això sí, estem d’acord amb
ells que no són les formes que s’haurien de fer, sinó que això s’ha de planificar en el
temps i s’ha d’intentar comunicar-ho amb tots els agents que estan allà a Font de la
Pólvora, des dels agents socials fins als agents educatius i donar-hi una sortida i fer
els passos pertinents perquè no hi hagi aquest últim cas que va haver-hi, que es van
manifestar i evitar aquests malentesos i poder-ho entomar tothom com s’ha de fer,
parlant-ne. D’acord?
I em sembla que no hi ha res més per part meva.
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Sastre...
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Contestant primer la
pregunta de la regidora Sílvia Paneque referent al reglament de la Devesa, la
hipotètica aprovació del Pla especial de la Devesa comportava necessàriament haver
de modificar el vigent reglament. En previsió d’una hipotètica aprovació, es va
encarregar aquest treball. El fet de deixar al calaix, per dir-ho en termes col·loquials, el
Pla especial de la Devesa, ja no va fer necessària la modificació del reglament per
adequar-lo al pla especial, precisament perquè no hi havia pla especial. En tot cas,
aquest document hi és, aquest document existeix, si vol li puc ensenyar, hi és, i és un
dels documents que han quedat també al calaix, juntament amb el mateix pla especial.
Contestant també la pregunta de la regidora Laia Pèlach referent al Pacte d’habitatge,
de fet, el Pacte d’habitatge és un dels treballs més importants que s’ha trobat UMAT
des de la seva creació, és un document que ha comportat molta feina, ha comportat la
contractació de gent externa també, i és un document que té una part que sí que és
informació pública, que és informació que és disponible, però hi ha una altra part que
s’ha hagut de fer..., buscar dades que s’han hagut de fer pròpies des dels mateixos
tècnics de la UMAT. Abans aquest document no es pugui fer públic, aquestes dades
s’han de repassar i han de passar un control de qualitat. En el moment que aquest
control de qualitat i que aquesta fase hagi passat, es podrà fer públic aquest
document, però el que no farem en cap moment és explicar un document que
nosaltres o els tècnics mateixos vegin o bé parcial o bé que no acaba de tenir les
condicions per ser mostrat al gran públic. Per tant, quan això s’hagi acabat, aquest
document, el més aviat possible... Evidentment és veritat i ho reconeixem que havíem
dit un termini que no ha estat possible, però hem d’anar treballant de mica en mica i de
seguida que tinguem un document en condicions el farem públic.
Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara, la senyora
Palau.
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, en
resposta a l’ocupació d’un espai municipal a Font de la Pólvora, li explico els passos
que s’han anat fent, és un espai municipal que el gestiona el centre cívic i que
d’aquesta gestió hi ha l’entitat Khetanipe que l’utilitza per fer una gran tasca. Què
vàrem fer? A part d’intentar «mediar» personalment amb les persones que estan
ocupant aquest espai per intentar que marxessin, des del primer moment que es va
saber que estava ocupat es va posar una denúncia com a Ajuntament per via penal. I
després s’ha fet l’altra gestió que és, com que és un espai municipal amb ús social, es
pot fer la reclamació d’aquest espai per via administrativa de l’Ajuntament, se’ls va
comunicar, se’ls va fer entrega en mà d’aquest requeriment el dimecres passat, tenien
quaranta-vuit hores per presentar al·legacions, que s’acabava divendres. Avui hem
valorat..., no han presentat al·legacions i demà ja hi haurà el document administratiu
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fet per tal que s’actuï de la manera que es cregui convenient a desocupar aquest
espai.
Senyora Pèlach, que vostè tregui aquest tema, si vol, ensenyo tots els WhatsApp que
vostè i jo ens hem intercanviat. És de tots els regidors que està aquí, crec que és la
persona que té més informació respecte a això, vostè i algú dels que també són
propers a vostè. El que passa que entenc que faci tema electoral de tot, perquè quan
parlen de «guanyem primavera» i la primavera té data de caducitat, doncs tenen
pressa.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Alcalà...
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta primera
resposta va a la senyora Veray i a la senyora Paneque que m’han fet la pregunta
sobre el tema les targetes del Bus65. Dir-li que la targeta Bus65 és un títol propi de
TMG, vàlida per a totes les línies de Girona que permetia realitzar de forma gratuïta
trenta viatges i amb la possibilitat de transbordament. Aquesta targeta es dona als
ciutadans i a les ciutadanes que tinguin entre seixanta-cinc i seixanta-nou anys i que
estiguin empadronats a Girona i que compleixen algunes condicions econòmiques
determinades. Una vegada ja vàrem portar al Ple la possibilitat d’augmentar el nombre
de viatges gratuïts, perquè els recordo que aquí a Girona, tant ho fa TMG com Teisa, i
aleshores es va augmentar en quaranta viatges gratuïts. La possibilitat d’augmentar
més aquests viatges, doncs, hauríem d’acordar-ho amb el tema dels pressupostos, ja
que es fa amb una partida pressupostària.
El senyor Manuel Martín, sobre el tema de les revisions de les normes urbanístiques,
sempre que hi hagi una norma de rang superior, evidentment les ordenances s’han
d’adaptar, com no pot ser d’una altra manera. I referent que vostè ens comentava que
hi haurien unes mesures econòmiques per facilitar aquesta..., adaptar-se a aquestes
normes i a aquestes exigències, jo confio que vinguin dotades d’aquestes ajudes i que
no quedin amb el titular, sinó que després es portin a la pràctica.
I sobre el tema del sot aquest que comenta a Mas Devesa i Camí Vell de Fornells, està
previst l’asfaltat, o sigui, és possible que no ho hagin fet per això. Però demà insistiré
que si és un problema tan greu i ho han de fer la setmana que ve, doncs si han reparar
això, a veure per què no ho han fet. Poder no ho han considerat tan urgent i esperaven
que s’asfaltés.
La senyora Costa, sobre la Taula tècnica del bus, comentar-li que hi ha un
representant de l’ATM, un altre de la Federació de Veïns, hi ha el gerent de TMG, hi ha
un altre representant de l’Oficina Verda de la UdG i un regidor, que aquí no hem tingut
en compte si era un home o és una dona, simplement el càrrec que estava ocupant.
Dir-li que en aquella fotografia faltaven dues persones que normalment ens recolzen i
que eren dues dones, però que en aquell moment no hi eren. I també voldria dir-li,
perquè ha sortit a les xarxes i així, que aquest regidor és usuari de les línies de bus.
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Senyor Salellas, sobre el tema del gronxador aquest en el parc infantil, comentar-li que
en aquest cas es tractava d’una reparació, que tenim molt en compte el tema dels jocs
inclusius, que aquest parc, per una altra banda, l’entrada l’han de reformar perquè
sigui inclusiva i que puguin entrar-hi totes les persones. Però que per nosaltres és una
prioritat i ha sortit en diferents ocasions que els parcs han d’estar adaptats i estem
treballant en aquest sentit, i un exemple el tenen amb tota la reforma que hem fet al
Parc del Migdia, en el qual tots..., però és que en aquesta línia estem treballant en tots
els parcs infantils.
Senyora Rosa Maria Jaumà, benvinguda. Referent al tema de la passera aquesta del
carrer del Carme, ja es va fer una petita partida pressupostària dintre de..., en aquest
any, per fer els estudis previs per veure aquesta viabilitat. I dir-li també que
l’alcaldessa va fer un decret en aquest sentit, que es treballi i que s’estudiï, que es
tinguin les converses necessàries amb l’ACA per poder tirar aquest tema que ja fa
molts anys que es va comprar el local, ai, perdó, el terreny que està allà i està pendent
que es pugui fer aquesta actuació.
Moltes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora
Planas...
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, respecte al
senyor Martín, que ens parlava de la flota dels vehicles de brigades, entenc, és cert
que jo abans els he dit que properament portaríem les inversions financerament
sostenibles i una de les partides va per la compra de cinc vehicles elèctrics per la flota,
per anar renovant aquesta flota.
Respecte a la mesa de contractació, la senyora Paneque em preguntava per la ràdio
municipal. En realitat ja tenim fets els plecs i tot, però estem esperant l’informe del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que a més a més és vinculant, per aprovar
definitivament el pla de programació. Com que ja tenim els plecs fets, quan ens arribi
aquest informe, de seguida començarem a fer la licitació. L’hem reclamat, deu estar a
punt d’arribar.
Moltíssimes gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor
Berloso...
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, senyora Veray,
respecte a la vaga que ha anunciat Girona+Neta, dir-li que sí que n’estem al corrent,
que la setmana passada vàrem tindre una reunió que la tenim cada dos mesos amb el
comitè d’empresa, que així ens ho varen anunciar. I vull afegir-hi que a l’anunci que
varen fer van dir «ho farem ara, donarem aquest temps tan limitat per la negociació del
conveni perquè sabem que hi ha Temps de Flors i això ens ajudarà que aconseguim
totes les reivindicacions que nosaltres plantegem», i que no volen, vull dir que per
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banda de l’empresa també presentin una plataforma, diguem-ne, també de dallò.
Vàrem quedar que posteriorment tindrien de tindre una reunió ja d’aquestes que tenen
de negociació de conveni amb Girona+Neta, una vegada l’hagin tingut, que em sembla
que la varen tindre divendres o així, doncs en tornarem a parlar. I si convé, i així ja ho
he manifestat, evidentment que farem la mediació a fi i efecte de trobar una solució
que de totes formes no sigui una solució que només complagui, diguem-ne, la part
dels treballadors, sinó també a nosaltres ens correspon defensar, quan intervinguem,
diguem-ne, el diner públic i el que cada persona paguem i hem de fer tota una revisió
que evidentment anem molt justos de temps perquè com a tope ens han donat el dia 8.
Respecte al que ha sortit al diari, que es solucionarà, diguem-ne, tota la qüestió de la
llum, tal com vàrem anunciar, a cinquanta-una persones. D’aquestes cinquanta-una, ja
n’hi han dotze que són els de la primera etapa, que ja ho tenen, que eren aquells que
tenien comptador i que, d’alguna manera, encara tenien llum o se’ls tallava perquè
tenien deutes i tot això. Nosaltres, vull dir, està clar, vàrem tindre de prorrogar, si
recorden, això s’acabava el dia 28 de febrer i a petició del Defensor de la Ciutadania i
de persones d’allà dalt vàrem tindre de prorrogar, diguem-ne, uns dies més, deu dies
més perquè no havien anat..., també estava molt baix de les persones que estaven en
aquesta situació i així ho vàrem dir, que no hi havien passat. En definitiva, ara jo parlo
de memòria, crec que allà s’hi varen acostar només, tot i l’emplaçament, vuitanta
persones, vuitanta-una, per allí; d’aquestes vuitanta-una, cinquanta-una segons els
serveis socials són les que d’alguna manera necessiten, segons l’informe de serveis
socials, que se’ls ajudi o amb el comptador o si ja tenen comptador, diguem-ne, que
els donin d’alta la llum, etcètera. De totes formes, així i tot, jo ja miraré exactament i
l’acabaré d’informar, però més o menys la cosa va per aquí. I una cosa, vull dir, que sí
que em sap greu, mai hem tractat de delinqüents els veïns en general del barri de Font
de la Pólvora.
Senyor Martín, els contenidors del carrer Rutlla - carrer Josep Ametller, sí, és un
problema d’aquella bateria d’allà, tenim localitzat, ja s’ha fet una gestió, ara ja portem
una setmana que no hi ha tots els abocament que hi havien, hi ha també allà uns
establiments, tres establiments de la zona que eren, diguem-ne, els principals
causants d’aquests abocaments, diguem-ne, que deixaven allà incontrolats. S’està
treballant i crec que de seguida que puguem quedarà solucionat aquest problema.
Senyora Costa, respecte als falcons, la Policia Municipal. Jo no en tenia cap notícia,
com a responsable de la Policia Municipal perquè tampoc em correspon tindre-la, sinó
que el cap de la Policia serà per iniciativa pròpia i en prevenció del que es podia
plantejar avui aquí i sabent que també hi havia present gent de Vox, etcètera, ha entès
que amb precaució de poder tindre aquest desplegament de policies que jo no sé
quants n’hi havien ni molt menys.
Senyora Pèlach, vejam, Font de la Pólvora ha dit que s’afegia, doncs ja queda
contestat també amb el que se li ha contestat a la senyora Veray. No és cert que...,
vostès generalitzen sense concretar mai, perquè el que està dit queda dit i ja està,
no?, vull dir, que continua havent tals de llum. Sí, és cert, hi ha alguns talls de llum,
però diguin que queda..., no és al barri com havia estat temps endarrere, sinó que és
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concretament en un sector que és on es dona el que tots ja sabem i que quan s’hagi
quedat solucionat tota aquesta qüestió de totes aquestes persones entenem que no es
tindria de donar aquesta situació en un lloc concret.
I després respecte als pressupostos participats, no és veritat el que li han informat, no
és veritat. Aquesta senyora que va vindre, que suposo que deu ser militant del seu
partit, si no, vull dir, és curiós, aquesta senyora ja va vindre l’any passat com a
representant també de l’AMPA del Col·legi d’Eiximenis i vostè pot preguntar i aquesta
sí que és segur, amb una presidenta d’un barri que és militant de vostès, que en un
moment determinat es va decidir que les AMPA podrien tindre vot si les associacions
presents a l’assemblea així els el donaven, perquè les AMPA no són del barri concret,
perquè allà hi van alumnes de molts diferents barris i, per tant, els donin ocasió de fer
plantejaments..., aquest és el que van arribar a l’acord, li pot agradar o no li pot
agradar. Llavors, perdoni, si me deixa acabar d’explicar.
Llavors, per altra banda, quan observem que hi ha una persona d’una AMPA, doncs li
diem això i demanem permís, vejam si les associacions presents li donen aquesta
ocasió de poder votar i de presentar projectes i tot això, ho poden fer, de poder votar.
Aquesta senyora va vindre acompanyada d’un altre senyor que no era del barri i de
dos nois que no eren del barri, i l’associació li va donar el permís perquè pogués
presentar..., que aquest ja..., si el presentava ella, vull dir que daixò, que el podia
presentar, i el projecte que dallò, i a més a més li varen aprovar perquè anés aquest
projecte a votació. Per tant, aquesta és la realitat del que va passar allà. Si vostè diu
que no, jo dic que sí, jo hi era i vostè no hi era. I, per tant, no me farà quedar per
mentider a mi d’una cosa que vostè potser està mal informada o té intenció de crear
sempre aquests mals entesos.
I aquí he acabat. Gràcies.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Plana...
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): En referència al regidor Vázquez, ens hi hem reunit,
l’alcaldessa va rebre els representants dels busos discrecionals, properament ens hem
de tornar a reunir per trobar punts d’acord, en tot cas, a nivell més tècnic. I vostè
preguntava si hi havia la possibilitat d’un acord. Home, doncs sí que hi ha la possibilitat
d’un acord sempre i quan es garanteixi i es respecti el turisme que nosaltres
defensem, que és un turisme equilibrat, responsable, sostenible i de qualitat. Per tant,
continuem d’aquesta manera.
Quant al Modern, senyor Salellas, l’equip ja ha començat, va començar al febrer, si no
recordo malament, s’estan fent ja totes les taules de treball per portar a terme cada
una de les actuacions de projecte i, per tant, estem en aquesta fase.
I el regidor Ribas acabarà de perfilar.
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte al PEC, demà
mateix a tres quarts de tres del migdia tinc reunió amb el representant de l’entitat
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constructora per consensuar el dia de l’inici, sobretot a l’afectació en l’àmbit cultural del
Truffaut, perquè evidentment estem en ple procés del conveni.
I quant a la resta, evidentment, dels dos temes, tant el PEC, jo sí que em comprometo
a parlar del que afecta pròpiament a Cultura, jo quedaré amb vostès. I quant al Santos,
vaig comentar-li el passat dia que tenim una reunió convocada del daixò allà parlarem
de tots els temes conjuntament.
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I queden
pendents, referent a l’acte de 8 de març, que efectivament l’Ajuntament vam donar ajut
pel tema de l’equip de so. Va ser organitzat per Plataforma Feminista Gironina, de la
qual en formen part sindicats, partits polítics, Xarxa de Dones i entitats, i jo tinc entès
que la seva agrupació política no n’ha volgut formar part, de la plataforma. Però jo...,
perdonin, disculpin, jo tinc entès que és així. llavors com que tampoc no és gestionat
per nosaltres, nosaltres –i ho dic així públicament, perquè, si no, s’haurà d’aclarir–
teníem entès que la seva formació política no volia formar part d’aquesta Plataforma
Feminista Gironina i potser és un error i no en tinc ni idea, però a mi se me comunica
així.
Llavors, és cert que se’ls va donar aquesta ajuda i totes les entitats que figuren que
formen part d’aquesta plataforma van fer un acte d’ensenyar com un..., és que ara me
n’he recordat quan ho ha dit, però si ningú va participar a cap..., i sí, és veritat, hi
havien sindicats, partits i entitats que aixecaven un rètol i deien..., doncs ensenyaven
un missatge, i és cert, hi havien representants de diferents partits, que jo recordi. I per
tant haurem –hauran– d’aclarir el tema aquest de la participació en la Plataforma
Feminista, que és qui va organitzar aquest acte.
(Veus de fons.)
No, però per això, és que jo no li ser dir, és a dir, l’acte era organitzat per Plataforma
Feminista Gironina, ja està. I algunes entitats de diferent tipus, des de sindicats, alguns
grups polítics se’ls va donar..., que no havien organitzat res, vull dir, van anar allà i van
dir «mira, si vols ensenyar aquest rètol...» Va ser així la cosa. Llavors jo la seva
participació, haurem d’esbrinar, és el que estic dient, perquè nosaltres no sabem res
més, això no és Ajuntament. L’Ajuntament va ajudar col·laborant amb l’equip de so, li
repeteixo, no érem els organitzadors d’aquest acte. I els organitzadors d’aquest acte
eren Plataforma Feminista Gironina i ells són els responsables de a qui han demanat o
no, no en tinc ni idea, li torno a repetir, de qui participava en aquell acte. I fins i tot ho
he volgut dir públicament perquè no tinc cap problema, perquè és el que se’m va dir. I
si és un error, que vostès no hi eren per alguna cosa, doncs ho esbrinem, perquè com
comprendrà no tenim cap mena d’interès que hi falti ni mig grup en absolut, en el tema
de la lluita contra l’antifeminisme, evidentment estem tots a una.
Per tant, ho esbrinem tots conjuntament, amb mi no se m’enfadin, perquè jo no vaig
organitzar aquest acte. Han dit que per què havíem cedit o subvencionat un acte,
doncs perquè és de la Plataforma Feminista Gironina i ha dit expressament: «I com és
que no van participar tots els grups municipals o que hi havien alguns grups municipals
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que no hi van participar.» Això és el que vostès han demanat i jo això és el que els
contesto, els dic: no ho organitzem nosaltres, i això ho ha organitzat aquesta
plataforma i no sé per què hi han alguns grups que no hi han participat perquè no ho
hem fet nosaltres. I vostès ho havien dit això, per tant, no em diguin ara que no havien
dit i insinuat que alguns grups no havien participat. Val. Doncs com que a vostès els ho
han dit, jo els dic: doncs no en tinc ni idea perquè no ho organitzo jo. Que ja està bé,
home, que jo els contestava molt bé i sembla que vulguin emmerdar la cosa. Val.
Doncs ja està, jo els dic que no tinc cap resposta per la qual vostès no van participar
en aquell acte i que no ho organitzàvem nosaltres i que d’aquesta plataforma nosaltres
vam donar suport assumint el cost de l’equip de so i ja està. I aquesta és la resposta.
És que ho fan de vegades tot molt difícil, de veritat els ho dic. Val, molt bé. Doncs ja
està.
I escolti, referint al tema de la informació aquesta privilegiada que utilitza l’alcaldessa
contínuament respecte a l’habitatge, jo –i ara els ho diré a vostès– sempre utilitzo tres
dades, tres, no en tinc més, no tinc cap altra informació, ni me trobaran en ni una sola
manifestació que no sigui una d’aquestes tres dades. La primera està a la UMAT de fa
anys i panys, que és número d’habitatges a la ciutat de Girona, que són 49.000 «i
pico», a més sempre dic el mateix, són 49.000 «i pico» habitatges a la ciutat de
Girona, quasi 50.000. Això no és informació privilegiada, això fa anys que està penjat i
que... Molt bé. Segona cosa, número d’habitatges turístics, ho trec de la Generalitat,
perquè agafo, em connecto i ho miro. I, per tant, no és informació en absolut
privilegiada i que vostès i qualsevol dels que estan aquí, qualsevol ciutadà també la
pot tenir. Empadronats, és la tercera. I dic, i no és cert que desapareguin persones
empadronades a no sé on. I aquestes són un mantra, és veritat, que va explicant a tot
arreu per explicar la realitat de l’habitatge i dono aquestes tres dades. Si això és
informació privilegiada, ja m’explicaran a mi. Perquè de d’altres dades, jo poc que en
tinc més, les que podem saber tots. Jo no tinc res de cap estudi, ni tinc cap dada de
cap estudi, i me digui en algun lloc que s’hagi tret alguna dada d’algun estudi, perquè
no és així.
(Veus de fons.)
Perdó? No, escolti, sempre hem dit que s’està treballant en l’estudi amb la Universitat
de Girona, que s’està fent una enquesta i que aviat tindrem aquestes dades. I jo
sempre..., i això ho hem dit sempre, i jo sempre he dit, d’habitatges per a estudiants,
calculant el número d’estudiants que hi ha a la ciutat de Girona, segur que anem entre
dos mil i tres mil, i aquestes són les grans dades que jo he tret de l’estudi d’habitatge
que, per cert, no hi és, aquesta dada, per cert, no hi és encara, aquesta dada no hi és,
i és la gran usurpació que fem des del govern de la informació que tenim. I li torno a dir
així, amb aquest to, perquè un altre cop pretenen dotar o donar sensació que en
traiem rèdit d’això, i com que és mentida, com que és mentida, dons tinc l’obligació de
dir-li i totes aquestes dades ja les poden utilitzar tranquil·lament. I, perdoni, encara en
dic una altra, tenim 172 habitatges municipals, de titularitat municipal, i és cert, també
la dic, i li asseguro que tampoc ho he tret de cap estudi.
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I finalment, el tema de fosses comunes, és cert que i fins i tot aquest mes he tingut una
altra reunió amb familiars i, per tant, ara sí que creiem que tenim ja clara quina serà la
fórmula per fer-ho, i els l’explicaré, abans de fer res, això sí, els l’explicaré, perquè és
un tema molt important i no ho he volgut ni comunicar, no hem fet res. Primer hem
d’acabar d’acordar uns temes amb els familiars i evidentment se’ls explicarà, perquè
és un tema delicat i que poder era més difícil del que podia semblar en el seu moment
per temes que també no vull explicar públicament, però que això tenen raó i que els
agruparé a tots, bé, qui tingui interès i els explicarem això bé, perquè és un tema molt
delicat i hi han unes qüestions encara una mica més complicades.
I per últim, té tota la raó, senyor Albertí, tota, és cert, ho vaig sentir a la televisió em
sembla, és absolutament lamentable i com a gironins és cert que tots ens hem
d’avergonyir i ho lamento molt perquè havia d’haver estat jo més amatent, té raó, i de
demanar les explicacions en nom de la ciutat de Girona. I té raó i ho lamento perquè
no he estat prou amatent i ho sento. I, per tant, encarregaré al regidor de Cooperació
que immediatament exigim explicacions en aquest responsable, crec que era, d’aquest
club, crec que era un responsable. Demanarem explicacions en nom de la ciutat
perquè una cosa així no es torni a produir mai més. I tenen raó i ho lamento per la part
que em toca.
Moltes gràcies i molt bona nit.
I dit això, quan són les deu i vint-i-cinc minuts del vespre s’aixeca la sessió per ordre
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual el vicesecretari general en dona
fe.
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