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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE D’11 DE FEBRER DE 2019. 

A la ciutat de Girona, a les sis i sis minuts de la tarda del dia onze de febrer 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) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
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) 

Excusa la seva absència el senyor Toni Granados Aguilera. 

S’incorpora a les sis i set minuts la senyora Glòria Plana Yanes. 

Es suspèn el Ple a les set i vint-i-quatre minuts i es reinicia a les set i trenta minuts de 
la tarda. 

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



2 
 

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

ORDRE DEL DIA 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 
Expedient 2017010018. Sentència núm. 194, de 23 de juliol de 2018. 
 
Expedient 2014009193. Sentència núm. 842, de 16 de novembre de 2018. 
 
Expedient 2017046811. Sentència núm. 374, de 10 de desembre de 2018. 
 
Expedient 2018000820. Sentència núm. 336, de 14 de desembre de 2018. 
 
Expedient 2016020849. Sentència núm. 1, de 7 de gener de 2019. 
 
Expedient 2018022027. Interlocutòria núm. 2, de 8 de gener de 2019. 
 
3. RATIFICACIONS  
 
Expedient 2018035402. Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2019 relatiu a 
aplicació de l'increment retributiu establert en el RD-llei 24/2018, de 21 de desembre, 
pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector 
públic. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
 
4. Expedient 2018030793. Aprovació del Pla de Racionalització en matèria de jubilació 
anticipada. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
5. Expedient 2018043577. Incoar expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en 
relació a les obres realitzades en l'edifici situat a la Plaça Jordi de Sant Jordi per a ús 
de Centre Cívic. 
 
PROPOSTES URGENTS. 
 
MOCIONS. 
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6. Expedient 2019005589. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida de 
Girona per a definir de manera participada el nou equipament juvenil a l'esquerra del 
Ter. 
 
7. Expedient 2019005573. Moció que presenta el grup municipal de C's de rebuig de la 
impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de 
Setembre i Octubre de 2017. 
 
PART DE CONTROL. 
 
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2018017126 a la número 
2019002243, des de 1 de gener de 2019 fins a 31 de gener 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 4 de gener 
de 2019 (ordinària), 11 de gener de 2019 (ordinària), 18 de gener de 2019 (ordinària), i 
25 de gener de 2019 (ordinària). 
 
- MOCIÓ DE CONTROL: Compareixença del primer tinent d'Alcalde de conformitat 
amb l'article 93 del ROM als efectes de respondre les preguntes presentades pels 
diferents grups municipals amb cinc dies d'antel·lació a la celebració de la sessió.  
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpeu, si no us importa 
esperarem un moment la regidora Plana, perquè no sabem que tingui cap problema; 
per tant, que no tingui algun problema. Si us sembla, esperem dos o tres minuts. 

Gràcies. 

(Pausa.) 

Bé, molt bona tarda. Si de cas, donaríem inici a aquest Ple ordinari del mes de febrer. 
De fet, he d’excusar l’absència del regidor Toni Granados, que per motius personals 
d’urgència no podrà ser avui present aquí. Per tant, que consti que queda excusat per 
raons d’urgència. 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

I passaríem al primer punt de l’ordre del dia, en aquest cas, els informes de 
Presidència. 
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Saben que ens agrada sempre fer un breu esment a l’observatori del mercat de treball 
a la ciutat de Girona. Ho tornarem a fer també breument. 

El nombre de persones registrades a l’atur a la ciutat de Girona en acabar el mes de 
gener era de 5.025 persones. Hi ha el clàssic, lamentablement, augment dels mesos 
de gener, intermensual, en aquest cas de l’1,19 per cent. Tot i que saben vostès que 
sempre comentem que el que cal tenir en compte és la fotografia interanual per veure 
si l’evolució, doncs, segueix decreixent o si hi hagués un canvi en aquest 
decreixement, i afortunadament, continua havent-hi aquest descens interanual, 
continua aquesta tendència de disminució. I, de fet, és el sisè any consecutiu de 
reducció de l’atur en un mes de gener. La xifra de persones aturades a la ciutat de 
gener del 2019 presenta una disminució interanual d’un 4,45 per cent; és una xifra 
important. I tanmateix, el nombre de persones registrades a l’atur en el mes de gener 
és el més baix dels darrers onze anys. 

Portem ara ja seixanta-dos mesos consecutius de reducció interanual de l’atur a la 
ciutat de Girona. 

I finalment, respecte a l’afiliació a la Seguretat Social, que saben que les dades 
corresponen, doncs, també al mes anterior, marquen de nou un increment interanual, 
per tant, bones notícies de nou, donant continuïtat a la recuperació que es va iniciar fa 
uns quatre anys. I s’han assolit xifres superiors a les del 2008, que recordin que era 
l’època en què hi havia dades d’afiliació a la Seguretat Social més altes abans de 
caure en les dades de la crisi. 

I tenen vostès, doncs, tota la informació en l’informe que ja deuen tenir vostès sobre la 
taula. 

Clar, i ara estava recordant que com que hi ha hagut alguna notícia referent també a 
l’estat de la reposició de les obres d’Adif, ja sé que no li he comentat al tinent alcalde, 
però com que va tenir la reunió, potser seria encertat que ens pogués fer cinc cèntims 
de l’estat de la qüestió, ja que com que hi ha certs canvis, si ens en pot fer cinc 
cèntims i ja donarem inici als decrets. Si li sembla bé, senyor Ribas. 

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. Carles Ribas i Gironès (Ciu): Em sembla bé, alcaldessa. Molt bona tarda a 
tothom. A veure, efectivament, va haver-hi una reunió amb la subdelegació i amb 
representants d’Adif. Seria molt poc profitós que els digués només el contingut de la 
reunió i no expliqués d’on veníem, que és el que va motivar en si mateix la reunió i els 
acords que es van verbalitzar després d’aquesta reunió. 
Si fem memòria –i la senyora Concepció Veray ho deu saber com a regidora del Partit 
Popular–, fa un any i mig aproximadament vam tindre una reunió a Madrid amb la 
presidència en aquell moment i sobretot la directora general nomenada. Es va arribar a 
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un seguit d’acords que foren fonamentalment –i vaig fent memòria i si em deixo alguna 
cosa els demano disculpes d’inici– el tractament i la finalització del que eren els 
treballs de la llosa, que aquesta treballs, com han vist, s’han executat fins a un 95 per 
cent aproximadament, quedant com a pendent l’espai que els veïns i tots vostès 
coneixen a les reunions de seguiment de les obres del TAV com plaça…, al Passeig 
d’Olot, justament a davant d’on havia d’anar l’escultura Alfaro. Perquè se situïn, a la 
part del darrere. On els veïns havien demanat una pista poliesportiva i així s’havia 
dissenyat en el projecte que s’havia aprovat per aquest Ple. 

Quedava també pendent la finalització dels treballs de la zona de Mas Gri, que era per 
on va accedit la tuneladora, que es va haver de treballar per urgència arran de les 
dues inundacions i es van cobrir els dos espais d’entrada, però va actuar una 
empresa, Tragsa, que és una empresa que actua d’urgència a través d’Adif, i només 
va cobrir el que era l’accés per on va accedir l’aigua, tant l’accés de la tuneladora com 
el d’expulsar les runes mentre es construïa el túnel. 

Quedava després pendent una matèria que els veïns i vostès mateixos havien 
demanat amb molta vehemència, i que tots compartíem, que era el tema de seguretat. 
Recordin que això afectava molt més enllà de l’Ajuntament, que afectava la Generalitat 
de Catalunya, que era el tema de la xarxa Rescat. Recordin que hi havia el conflicte 
que la xarxa pròpiament dels serveis de seguretat catalans no podien comunicar-se 
correctament a l’exterior i a l’interior arreu de la xarxa. I així mateix, la finalització del 
que eren les sortides d’emergència amb les famoses portes, que no repetiré el nom 
perquè és una marca comercial. Són les portes horitzontals que no verticals. 

Aquestes eren les qüestions que es van tractar conjuntament amb plaça Espanya, que 
es va introduir a aquesta reunió. Recordaran vostès que vam sortir d’aquella reunió, 
amb l’alcaldessa hi vam anar –si m’allargo massa m’ho diu, però prefereixo explicar-ho 
una mica tot–, vam tornar amb un cronograma, que fou publicat –que em sembla que 
se’ls va passar a tots i cada un dels grups–, que amb més o menys compliment de 
cada una de les partides del cronograma, però es va complir en la seva integritat. Hi 
havia coses que anaven més lentes i altres que anaven més ràpides, això depenia de 
l’execució pròpiament de les obres. Es va executar aquest 95 per cent de la llosa, que 
està pendent de recepció en el moment actual; queda pendent de recepció el que seria 
la gespa, perquè no es considera adient l’estat en què es va sembrar. 

I també es va complir la licitació de la xarxa Rescat, que això ja s’ha confirmat per la 
Generalitat de Catalunya que es va treure a licitació aquesta qüestió i es va complir 
l’objectiu que demanaven els bombers de compaginar les dues xarxes de seguretat. I 
es va complir el que era la construcció, i aquí permetin posar-hi cometes, la 
«construcció» del que és les sortides d’emergència, perquè hi havia el compromís que 
els veïns i els regidors d’aquest Ajuntament poguéssim accedir-hi per veure-ho, cosa 
que no s’ha pogut fer a raó de la situació política, el canvi de govern, que va motivar 
una paràlisi durant un any. I dic paràlisi amb totes les paraules, és a dir, va costar molt 
–i això ho coneix perfectament la senyora Veray– aconseguir encarrilar el tema, però 
hi havia reunions periòdiques de cada mes de caràcter tècnic, i polític, cada tres 
mesos. Llavors, la situació a l’Estat espanyol, doncs, va motivar una paràlisi –aquí el 
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subdelegat va demanar actuar com a intermediari d’Adif i del Govern de l’Estat 
espanyol en aquest tema.  

S’han fet diverses comunicacions, m’han vist intervenir també a la premsa. Nosaltres 
hem enviat tres cartes…, quatre cartes –perdó– sol·licitant les reunions, i al final vam 
tenir la reunió la setmana passada, crec recordar de memòria. I després d’una reunió 
de dues hores i mitja, es va arribar a les següents conclusions: la necessitat i assumir-
ho el Govern de l’Estat espanyol de l’obligació de finalitzar les obres que queden 
pendents a la llosa, és a dir, aquest 5 per cent que queda pendent es van 
comprometre que iniciaran els tràmits de redacció de projecte i licitació i execució 
d’aquestes obres. Nosaltres els vam oferir el projecte que ja tenim aprovat per aquest 
Ple d’aquest Ajuntament; per tant, no faria falta que anessin al tràmit d’aprovació d’un 
nou projecte, perquè pensàvem que aprovar un nou projecte ens anirem fàcilment a 
tres, quatre mesos i la posterior licitació ens n’aniríem a quatre mesos més i l’execució 
quatre mesos més. Els vam proposar fer servir el nostre projecte que fou aprovat per 
aquest Ple l’any 2013, crec recordar si no em falla la memòria, i se’ls va donar trasllat 
moltes vegades. I ja el tenia Adif en el seu moment, però se’ls va donar trasllat amb les 
noves peticions que tots coneixen vostès els que han anat seguint les taules de 
seguiment dels veïns, en les quals es va arribar a l’acord de no traslladar l’escultura 
Alfaro, sinó fer un planing de futur del que seria tot el parc Central escultòric, que és un 
estudi posterior quan finalitzi. Per tant, han de reposar aquesta zona. 

I a la part de darrere hi havia una discussió dels veïns latent en el moment actual de si 
uns volen una pista poliesportiva o bé altres volen una reposició purament natural. En 
aquest aspecte, el que es va acordar a l’última reunió, que hi era present l’alcaldessa, 
era natural. 

I resumeixo –perdonin, m’estic allargant molt–: s’arriba a l’acord de tirar endavant 
aquest tema. El proper mes tenim una altra reunió i ens diran si accepten el nostre 
projecte o, en canvi, un altre. 

Pel que fa referència a Mas Gri, se’ls va tornar a enviar el projecte i també ens han de 
donar resposta el mes que ve de si executaran les obres de finalització del parc de 
Mas Gri, en especial el que és la tanca de protecció amb la via fèrria, que la van 
eliminar i s’hauria de tornar a col·locar. 

I es van comprometre també a fer la visita amb tots els regidors –buscaríem el dia amb 
tots els regidors– i els veïns de la taula de seguiment per veure les sortides 
d’emergència. I una reunió també amb els regidors amb Bombers de la Generalitat…, 
bé, amb Protecció Civil –perdonin–, Protecció Civil perquè tot estigui en ordre. 

Primer pack. Segon pack, miscel·lània. Que m’entenguin vostès, és sota viaducte, els 
vam expressar com anem reiteradament, seguretat del viaducte, que plou més a sota 
el viaducte que no quan plou a fora; què passarà amb l’estació a l’espai de les 
guixetes antigues on compraven vostès el tiquet, a veure si es pot derruir aquest espai 
per donar transversalitat; els hem transmès tot un seguit de requeriments que portem 
anys… Tots els que han estat vostès a la reunió de seguiment del tren saben tot això. I 
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també, el mes que ve esperem obtindré resposta a tota i cada una d’aquestes 
qüestions. 

I finalment, hi havia el tema més gruixut, per dir-ho d’alguna manera, que és plaça 
Espanya. L’Ajuntament, tots ho saben vostès, va fer un procés participatiu de com 
havia de ser la plaça Espanya, què volien els veïns. Bàsicament, es va parlar 
fonamentalment d’usos, però, bé, es va definir un projecte de plaça Espanya i això es 
va trametre a Adif demanant que faci la reposició de tota la plaça Espanya. Semblava 
que aquí hi havia la discussió de si agafen més o agafen menys. L’Ajuntament de 
Girona sempre defensa que s’ha de reposar la totalitat de plaça Espanya. Ja han 
començat a fer-ho, ho van començar a fer perquè van treure la marquesina. I 
l’Ajuntament de Girona es va veure obligat en el seu moment de moure el vial –si 
vostès s’hi fixen, és el vial del carrer Lorenzana, que hauria d’anar recte, doncs, es va 
«ladejar», que és aquell fatídic creuament de mà esquerra que tots coneixem de la 
carretera Barcelona. Doncs, evidentment, entenem que ha estat afectat. 

També hauríem de tindre la resposta el mes vinent en la reunió que el subdelegat 
convocarà, i ens donarà resposta a cada una d’aquesta qüestions. 

I no sé si he fet un resum massa exhaustiu, però era el que els volia explicar. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, perquè ha situat, 
doncs, les coses com estan en l’actualitat. Li ho agraeixo, senyor Ribas.      

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 194, de 23 de juliol de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
3 de Girona, en virtut de la que s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 
29/2017, interposat pel recurrent contra la resolució sancionadora de data 24 de 
novembre de 2016, dictada per l'Ajuntament de Girona, per la que es va imposar una 
sanció per import de 200 € i pèrdua de 4 punts per infracció de l'article 146 del 
Reglament General de Circulació. La sentència declara la nul·litat de la resolució 
sancionadora i condemna a l'Ajuntament de Girona a la devolució dels 100 € de multa 
abonats per l'actora més els interessos legals. 

* Sentència núm. 842, de 16 de novembre de 2018, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, que estima el 
recurs d’apel·lació interposat per la representació de la Delegació del Govern a 
Catalunya, contra la sentència núm. 470, de 31 d'octubre de 2014, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
202/2014, en virtut de la qual es va inadmetre el recurs interposat contra el Decret 
d'Alcaldia de 8 de març de 2014, pel que es va aprovar l'abonament de la quota 
d'associat de l'Ajuntament de Girona a l'Associació de municipis per a la 
independència, corresponent a l'any 2014. La sentència revoca la sentència apel·lada i 
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estima el recurs inicialment interposat per la part actora, tot anul·lant la resolució 
impugnada. 

* Sentència núm. 374, de 10 de desembre de 2018, dictada pel Jutjat  Social núm. 3 
de Girona, en el procediment  de reclamació de quantitat  núm.  849/2017, en virtut 
de la qual s'estima la demanda de reclamació de quantitat interposada per una 
treballadora de l'Ajuntament de Girona i es condemna a l'Ajuntament de Girona a 
abonar a la recurrent les diferències salarials devengades com a conseqüència del 
desenvolupament de funcions de Tècnica A1, quantitat a la qual s'haurà d'afegir 
l'interès establert. 

* Sentència núm. 336, de 14 de desembre de 2018, dictada pel Jutjat Social núm.  1 
de Girona, en el procediment d'altres acomiadaments o extincions contractuals núm. 
476/2017, en virtut de la qual s'estima en part la demanda promoguda per un 
treballador de l'Ajuntament de Girona i en conseqüència es declara que constitueix 
acomiadament improcedent l'extinció del contracte duta a terme per l'administració 
demandada, condemnant a l'Ajuntament de Girona a abonar al demandant la 
quantitat determinada en concepte d'indemnització. 

* Sentència núm. 1, de 7 de gener de 2019, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Segona, que en primer lloc 
estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 281/2016, interposat pels 
recurrents contra la resolució del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Girona, de 
5 d'abril de 2016, que va fixar un just preu d'unes finques del carrer Santa Eugènia, 
afectades per l'execució del projecte d'eliminació de la UA 25 Tomàs Mieres, 3 de 
Girona, expedient 17/20/0792/0001-16; i en segon lloc, desestima el recurs 
contenciós administratiu núm. 295/16 (acumulat al 281/16), interposat per 
l'Ajuntament de Girona contra el referit acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya, 
Secció Girona, de 5 d'abril de 2016. 

* Interlocutòria núm. 2, de 8 de gener de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, en virtut de la que s'estima l'al·legació prèvia plantejada per 
l'Ajuntament de Girona i es declara la inadmissió del recurs contenciós administratiu 
núm. 106/2018, Secció C, interposat per la part actora, contra la desestimació 
presumpta del recurs de reposició interposat contra el Decret d'Alcaldia de 10 
d'octubre de 2017, ratificat per acord plenari de 24 d'octubre de 2017. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem immediatament, de fet, 
al segon punt de l’ordre del dia, que quant a temes a donar compte al Ple ho fem al 
final. 

3. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2019 relatiu a aplicació de 
l'increment retributiu establert en el RD-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que 
s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector 
públic. 
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Aplicar el 2,25 % d'increment retributiu al personal funcionari, laboral, eventual i electe 
en cada un dels conceptes retributius amb efectes del dia 1 de gener de 2019, segons 
els criteris fixats pel RD-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s'aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del  sector públic 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si no hi hagués res passaríem 
ja al punt 3, que és ratificacions. 

Aquesta ratificació és l’única que hi ha, crec que en vam parlar a la comissió 
informativa, ja saben de què va, o cal que ho torni a exposar la tinenta d’alcalde o ja ho 
podem donar per explicat i ja podem passar directament a la votació de la ratificació? 
Els sembla? O algú vol intervenir? Perfecte. 

Li sembla bé tinenta d’alcalde? Perfecte. Doncs, si li sembla, passem a la votació 
d’aquesta ratificació. 

Vots a favor de la ratificació? 
Moltes gràcies.  
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat el decret d’increment retributiu conforme al Reial decret llei 24/2018. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 21 de gener de 2019 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: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
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. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, doncs, 
donaríem inici a les propostes de les diferents comissions informatives. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

4. Aprovació del Pla de racionalització en matèria de jubilació anticipada. 

L’Acord/Conveni de Condicions de treball del personal de l’Ajuntament, en el seu 
article 46 preveuen l’assignació directa d’una compensació econòmica als 
treballadors i treballadores que accedeixen a la jubilació anticipada voluntària segons 
un escalat en relació els anys que anticipen aquesta jubilació voluntària. 

Donat que el contingut d’aquest article ha estat superat per la legislació vigent en 
matèria de jubilació, establint, amb caràcter general, que l’edat d’accés a la jubilació 
ordinària passa a dependre de l’edat de la persona interessada i de les cotitzacions 
acumulades, i es vincula amb una edat mínima de jubilació, fets que no es recullen a 
l’article 46 de l’acord/conveni. 

Vist l’informe jurídic 2018/94 del Secretari de la Corporació en relació a l’assumpte 
“els premis per jubilació regulats a l’article 46 de l’Acord/Conveni de condicions de 
treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Girona 2010/2012”, de 
conformitat amb el que disposa l’art. 3.3 del RD 128/2018, emès com a conseqüència 
del criteri mantingut en matèria de premis de jubilació en la STS, Sala del Contenciós 
Administratiu 459/2018 en la que es manifesta que els premis per jubilació, quan són 
objecte d’atorgament directa tenen la consideració de retribució, no ajustant-se a 
l'estructura retributiva fixada per la Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures Urgents de 
Reforma de la Funció Pública, en particular els arts. 23, 24 i DA 21, i del Reial Decret 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat Públic. 

Vist que el que disposa la DA 21a. de la Llei 30/1984 de Mesures Urgents en matèria 
de Funció Pública, en la redacció donada per la Llei 22/93, que estableix la 
possibilitat de les Corporacions locals d’establir, d’acord amb la seva capacitat 
d’autoorganització, sistemes de racionalització dels recursos humans, així com 
incentius a la jubilació anticipada. 

Vista l’acta de la Mesa General de Negociació del dia 30 de gener de 2019, en la qual 
es va acordar aprovar un Pla de Racionalització en matèria de Jubilació Anticipada, 
com a alternativa al vigent article 46 de l’acord/conveni de condicions de treball, 
donant aquest Pla de racionalització la cobertura necessària per poder retribuir la 
reducció en la quantia a rebre en concepte de prestació per jubilació que comporta la 
jubilació anticipada i deixar sense efecte l’article 46 de l’Acord/Conveni de condicions 
de treball, que queda vuit de contingut. 

Primer. Aprovar el Pla de Racionalització en matèria de jubilació anticipada aprovat 
per la Mesa General de Negociació el dia 30 de gener de 2019. 

Segon. La modificació de l’Acord/Conveni de condicions de treball del personal 
funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona 2010/2012, anul·lant i deixant sense 
efecte l’article 46, referit a la jubilació. 
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Tercer.- Trametre el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva tramitació i publicació per l’aplicatiu de registre telemàtic de 
convenis REGCOM del Ministeri de Treball i Seguretat social, d’acord amb el Reial 
Decret 713/2010 de 28 de maig de registre electrònic de convenis. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Règim Interior. Hi ha una única proposta enguany. Senyor 
secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels 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, l’Ajuntament de 
Girona tenim l’acord conveni en el qual en el seu article 46 estableix que s’atorgava de 
manera directa per a la jubilació anticipada una retribució. Va sortir una sentència del 
Tribunal Suprem que declarava nul aquest article i amb la voluntat de poder mantenir 
la possibilitat de poder-se jubilar de manera anticipadament i rebre aquest 
complement, el que hem considerat és aplicar la normativa prevista en la Llei 30/94, 
que preveu de manera expressa incentius de jubilació anticipada fent un pla de 
racionalització. I aquests plans alhora s’entenen com un fons social, perquè al que es 
destina, l’objectiu realment d’aquest pla és compensar aquella pèrdua de prestació de 
jubilació dels treballadors que s’acullen a aquesta jubilació anticipada. I el que 
pretenem és incentivar mitjançant el complement persones que vulguin realment 
accedir a aquesta jubilació anticipada. 
 
El Pla de racionalització vostès l’han vist, està a l’expedient. I a la mesa de 
contractació, per unanimitat de tots els presents, es va aprovar aquest Pla de 
racionalització. I el que avui pretenem és aprovar-lo i aprovar el Pla de racionalització, 
la modificació de l’acord conveni, ja que quedarà sense efecte aquest article 46, i 
llavors, transmetre, evidentment, al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya per a la seva tramitació i publicació en el registre telemàtic i allà on sigui 
convenient. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, tinenta d’alcalde. 
Intervencions? Senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Anunciar el nostre vot favorable. 
Efectivament, aquesta era…, bé, estava recollit en el conveni de treballadors. I volia 
intervenir, precisament, per dir que aquesta sí que em sembla una manera adequada 
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de modificar el conveni de treballadors. En altres ocasions ens havíem abstingut, 
perquè no es feia el treball posterior de recollir aquest dret del treballador d’altra 
manera. En aquest cas, entenem que hi ha més seguretat jurídica, que es modifica, 
però que es manté aquest dret per al treballador que es vulgui jubilar de manera 
anticipada i, per tant, el nostre vot serà favorable. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions? Senyor 
Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest pla 
està recolzat pels sindicats presents a la mesa de negociació. És veritat que en 
aquesta mesa no varen participar el Sindicat Independent, però nosaltres entenem que 
aquest acord, com deia la senyora Paneque, és positiu per als treballadors d’aquest 
Ajuntament, ja que a diferència d’altres administracions –i recordo en aquest moment 
els treballadors de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es varen perdre 
aquestes aportacions, diguem-ne, per jubilació anticipada–, doncs, aquí es mantenen. 
I, per tant, creiem que és un bon acord, al que s’ha arribat. I, per tant, efectivament, 
votarem positivament a l’acord. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna referència més, senyora Planas… 

Si els sembla, passaríem a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta d’acord? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova per unanimitat el Pla 
de racionalització en matèria de jubilació anticipada aprovat per la Mesa General de 
Negociació el dia 30 de gener de 2019. 
 
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: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

5. Incoar expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a les 
obres realitzades en l'edifici situat a la Plaça Jordi de Sant Jordi per a ús de 
Centre Cívic. 

Amb la finalitat d’adequar l’edifici situat a la Plaça Jordi de Sant Jordi per a ús de 
centre cívic, es varen adjudicar obres de reforma de la planta baixa, per Decret 
d’Alcaldia de data 17 de gener de 2017, a l’empresa Serveis i Reformes 1973, SL, 
pel preu de 41.391,42 € (IVA inclòs, adjudicació fonamentada en l’informe tècnic que 
consta a l’expedient, de valoració de les ofertes presentades. La certificació final de 
les mateixes es va aprovar amb un increment de 3.897,75 € respecte l'import 
adjudicat. 

Posteriorment es va dur a terme la licitació de les obres de reforma de la primera 
planta, sol•licitant pressupost a diverses empreses, adjudicant-se les mateixes també 
a l’empresa Serveis i Reformes 1973, SL , per un import de 14.064,37 €, IVA inclòs. 

Segons consta a l’informe emès pels serveis tècnics municipals ( núm. 2018031361), 
finalitzades les obres comentades, Serveis i Reformes 1973, SL, va manifestar, que a 
petició de la direcció facultativa de les mateixes, i responsable del contracte en el seu 
moment, va dur a terme obres no incloses en les adjudicacions comentades 
anteriorment, sol•licitant l’abonament de les mateixes. 

Atès l’anteriorment exposat, amb la finalitat d’evitar l’enriquiment injust per part  de 
l’administració, d’acord amb la nombrosa Jurisprudència relativa al cas, entre d’altres 
STS de 16/04/2002; 23/06/2003; 18/06/2004 i 15/12/2011; que disposa com a 
requisits de l’esmentat principi d’enriquiment injust en primer lloc l’augment del 
patrimoni de l’enriquit, en segon lloc, el correlatiu empobriment del contractista, en 
aquest cas, en tercer lloc la concreció de l’esmentat  empobriment representat per un 
dany emergent o lucre cessant; en quart lloc l’absència de causa o motiu que 
justifiqui aquell enriquiment i finalment, la inexistència d’un precepte legal que 
exclogui l’aplicació de l’esmentat principi. 

Donat que en l’informe tècnic es posa de manifest que s’han revisat i verificat les obres 
que varen ser executades al marge de les formalitats jurídiques que regeixen els 
contractes, conclou el tècnic que l’import de les mateixes puja la quantitat d’11.171,45 
€ IVA inclòs. 

Reconeguda l’existència del deute pendent per part d’aquesta administració, i donat 
que el reconeixement d’aquest deute no es pot incloure en el concepte d’adquisició 
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legal d’un compromís, la competència del seu reconeixement recau en el Ple de la 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article  60.2 del  RD 500/1990, de 20 
d’abril pel que es desenvolupa el Capítol primer Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre reguladora de les Hisendes Locals  en matèria de pressupostos, atès que 
l’art. 185.2 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que al president de la corporació li 
correspon el reconeixement i liquidació de les obligacions derivades de compromisos 
de despeses legalment adquirits, no essent aquest el supòsit actual. 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel quals s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 

Reial Decret 1089/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer Títol sisè de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les Hisendes. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. 

Primer.- Incoar expedient administratiu de reconeixement de l’obligació d’aquest 
Ajuntament d’abonar el cost efectiu de les obres realitzades en l’edifici situat a la 
Plaça Jordi de Sant Jordi, per part de l’entitat mercantil SERVEIS I REFORMES 1973 
SL, representada pel Sr. Lluis Miguel Zuñiga Simon, amb NIF B 55136154,  i amb 
domicili a Girona (17002), Plaça Salvador Espriu, 9 baixos, a fi d’evitar l’enriquiment 
injust de la Corporació, d’acord amb l’informe tècnic ( 2018031361) que consta a 
l’expedient, i  als raonaments continguts en la part expositiva, per  un import d’onze 
mil set-cents setanta-un euros amb quaranta-cinc cèntims ( 11.771,45 €), IVA inclòs, 
corresponent a les obres realitzades, no aprovades formalment, dels quals, nou mil 
set-cents vint-i-vuit euros amb quaranta-set cèntims (9.728,47 €) corresponen a la 
base; i dos mil quaranta-dos euros amb noranta-vuit cèntims (2.042.98 €) 
corresponent al 21% d’IVA. 

Segon.- Notificar el present acord a l’empresa SERVEIS I REFORMES 1973, SL, 
atorgant-li un termini de deu dies a partir de l’endemà de la seva recepció, a fi que 
pugui al•legar el que consideri convenient en defensa dels seus drets, de conformitat 
amb el que disposa l’article 82 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú. 

Tercer.- Associar l'operació comptable resultant d'aquesta adjudicació al projecte del 
programa de gestió de patrimoni (GPA) amb número GPA 2016 / 4 / 60977 / 1 Local 
Plaça Jordi de Sant Jordi. 
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L’anterior despesa es farà amb càrrec a l’operació comptable RC220180079980, 
continguda a la partida 2019 300 15100 60100 projecte d’urbanisme. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a les propostes 
de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. En concret, 
al punt número 5. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 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. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona 
tarda. El gener del 2017, s’adjudiquen les obres de condicionament de la planta baixa 
del Centre Cívic Mercadal a l’empresa Serveis i Reformes 1973 pel preu de 41.391,24 
euros, IVA inclòs. 
El 17 d’agost del 2017, s’aprova la certificació final de l’obra amb un increment 
d’amidaments de 3.897,76 euros, IVA inclòs. 

El 30 d’agost del 2017, s’adjudica la reforma de la planta primera del mateix centre 
cívic a la mateixa empresa per un preu de 14.064, IVA inclòs. 

Amb el tancament de l’obra a finals del 2017, l’empresa manifesta als serveis tècnics 
municipals que s’ha fet més obra de la que se li va adjudicar, i aquesta empresa valora 
l’increment en 16.433,55 euros, IVA inclòs. Els serveis tècnics municipals valoren les 
obres executades realment i apliquen els preus unitaris de l’obra adjudicada, i 
conclouen que l’import susceptible de ser reclamat pel contractista és d’11.771,45 
euros, IVA inclòs. 

Les diferències detectades corresponen a tasques que els serveis tècnics varen 
demanar per solucionar detalls que no es tingueren en compte a l’hora de redactar el 
projecte, per modificar-los o per millorar-los. De fet, la partida que més variació ha 
tingut és la d’instal·lacions, on s’ha millorat la instal·lació d’extinció d’incendis, de 
conductes de climatització, de so, d’enllumenat i també de gestió de residus, amb la 
col·locació d’un triturador en planta subterrània no previst inicialment. 

Les altres partides corresponen a repassos i ajustos de fusteria, moure portes per 
redistribució interior, així com refer les noves parets i enguixar-les, tanmateix, polir el 
terra del terratzo de la sala polivalent, tapar els forats de les butaques retirades, etc. 

Tota la relació detallada dels amidaments, amb la seva descripció, la poden trobar –de 
fet jo crec que l’han consultat– a l’annex de l’informe dels serveis tècnics. 
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Com vostès deuen recordar, la necessitat del trasllat del casal de la gent gran del 
Mercadal dels baixos del carrer Grober, on estaven de lloguer i que el llogater 
demanava de forma urgent que s’havia de deixar el local, ens va obligar a fer un 
projecte amb molta pressa, sense un programa ben definit, que un cop efectuant-se 
l’obra es veu millorable, bé sigui a petició dels usuaris o bé per detecció per part dels 
serveis tècnics de la casa. 

Per nosaltres el que realment importa són les persones. El centre cívic situat a la plaça 
Jordi de Sant Jordi és un equipament de ciutat i els veïns del barri el necessitaven. En 
aquest cas, el tècnic es troba amb uns preus contradictoris que no havia ordenat, i 
senzillament els aplica el preu del contracte original sobre partides realment 
executades i comprovades.  

Aquest reconeixement de deute ha estat comprovat i autoritzat pels diferents serveis 
tècnics de la casa, i les obres, com no poden ser d’una altra manera, estan acabades i 
realitzades d’acord amb el que aquí s’aprova. De fet, es poden anar a veure i 
comprovar. 

Amb aquesta proposta de diferències de preus al Ple, fem un exercici de 
transparència. La ciutat no pot quedar aturada i la urgència per poder acabar aquestes 
obres ens porta avui a presentar el motiu d’aquesta diferència de preus. És per aquest 
motiu i per evitar l’enriquiment injust per part de l’Administració, atès que en els 
informes es posa de manifest que s’han revisat i verificat les obres que varen ser 
executades al marge de les formalitats jurídiques que regeixen els contractes. 

Confio en la seva aprovació per tal d’incoar expedient de reconeixement extrajudicial 
del crèdit en relació amb les obres realitzades.   

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo entenc tota 
l’explicació que ha fet el regidor i, per tant, per evitar un enriquiment injust d’aquest 
Ajuntament nosaltres hi donarem suport. Però sí que hi ha alguns…, o se’ns generen 
alguns dubtes. Jo li he preguntat –ha sigut abans d’entrar al Ple– al tinent d’alcalde, 
home, qui autoritza aquestes obres, si cada cop surten així… Diu: «Bé, és tot un tema 
tècnic.» 

Jo ja estic d’acord que pugui ser un tema tècnic, però, clar, que no hi hagi cap control 
sobre obres autoritzades sobre la marxa o que s’autoritzin perquè sí, malgrat, 
efectivament, les persones són molt importants, estàs construint un centre cívic i et 
surten coses que no hi comptaves… Tot això està bé, però jo crec que, una mica més 
de control o de rigor a l’hora de prendre certes decisions, perquè ara estem parlant 
d’una quantitat jo crec que petita, són 11.000 euros; no estem parlant ni de 100.000 
euros ni de 200.000 euros. Però sí que en altres moments, doncs, pot haver-hi 
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desviacions més grans que després jo crec que porten problemes o, si més no, donen 
una sensació a la ciutadania de manca de transparència. Que no dic que sigui manca 
de transparència, sinó que la sensació que pot quedar als gironins i a les gironines és 
aquesta. I crec que s’hauria d’evitar. 

Per tant, jo penso que no hauríem d’arribar al final de fer expedients d’aquests 
d’enriquiment injust de l’Ajuntament, sinó que si sobre la marxa hi ha d’haver algun 
canvi, doncs, també que s’expliqui. També si no cal venir al Ple, que s’expliqui en 
comissió perquè tots n’estiguem assabentats. I que, més que tècnicament que també 
hi hagi una decisió política sobre allò tècnic que s’ha decidit, sobretot –sobretot– per 
evitar que es pugui tenir la sensació que s’amaguen coses o per evitar algun problema 
que, malauradament, en aquest Ajuntament no, però que en altres llocs sí que ha 
passat i no era d’enriquiment injust de l’Administració, sinó d’altres coses. 

Per tant, simplement és com una previsió, en relació amb el que pot semblar que 
passi. 

Efectivament, entenem que aquest expedient s’ha de fer i, per tant, nosaltres hi 
donarem suport. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, regidor, aquesta és una 
més –una més– dels punts que vostès porten i que demostren la mala praxi del seu 
equip de govern. 

Aquesta regidora que li parla li ha dit sempre que vostès han portat aquest punt per 
evitar l’enriquiment injust de la corporació que no era correcte el que estaven fent i que 
no estaven obrant de manera correcta. 

El secretari de la corporació, mitjançant informes jurídics, fa mesos que els diu que no 
estan actuant de manera correcta, que no ho estan fent bé, i tot i així, vostès continuen 
fent exactament el mateix; passen dels informes del secretari, perquè n’estan passant. 
Vostè ha dit, regidor, literalment, «en els informes es posa de manifest que s’han 
revisat les obres». Home, jo li demano que també es llegeixi els informes del secretari, 
que diuen que això que estan fent vostès no es fa de manera correcta. 

Per tant, regidor, nosaltres no hi donarem suport, com era d’esperar. I sí que li 
recomano una vegada més llegeixi’s el que diu el secretari i no només aquells 
informes que els venen bé a vostès. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el senyor Manuel Martín. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
votarà en contra d’aquest punt. Aquest expedient tracta d’obres realitzades fora de la 
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licitació inicial que s’anomenen de reforma, però que no són reformes, sinó 
deficiències no previstes en el projecte inicial: de sobrecostos en la construcció de més 
d’un 20 per cent respecte a l’adjudicació del 17 de gener, de treballs no autoritzats per 
l’òrgan competent de contractació de l’Ajuntament, d’obres contractades directament 
pel director de les obres, segons es manifesta de l’informe jurídic que consta a 
l’expedient. A més a més, cap de les partides d’obra que consten adjuntes a 
l’expedient jurídic tenen el caràcter d’urgència o d’emergència i, per tant, sense perill 
per a les persones. 

En resum, no posem en dubte les quanties adjuntes al llistat de partides ni la 
necessitat de les feines realitzades, però sí les formes, que demostren manca de 
transparència en l’adjudicació, descontrol de les despeses i contractació amb diners 
públics. I esperem que es posi solució i es depurin responsabilitats. 

Per totes aquestes raons, reitero el nostre vot en contra. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Nosaltres anunciem 
la nostra abstenció a aquest punt. Compartim algunes de les coses que han dit els 
grups que ens han precedit, especialment sobre l’opacitat i la manca d’explicacions en 
el moment en què pertocaria en el procés. Entenem que aquest era un element 
important per al centre cívic, i que per això va ser un sobrecost que va sortir a 
posteriori i per això, diguéssim, avui no hi votem en contra. Però sí que, com a mínim, 
el que ens agradaria és, senyor Alcalà, que no digui que això és un exercici de 
transparència el que està fent avui aquí; el que està fent avui aquí vostè és un exercici 
que li marca la legalitat que ha de fer, i punt. Per això ho portem a votació i per això 
ens hem de posicionar. No és un exercici de transparència. 

L’exercici de transparència hagués sigut fer-ho anteriorment a tot aquest procediment i 
que ho hagués explicat no només a aquests grups que som aquí, sinó que ho hagués 
explicat a la ciutadania, l’encariment, de com ha anat i per què s’ha hagut de fer. 

La transparència no pot dir que és quan li marca la llei en una votació que vostè és 
transparent, perquè no ve de vostè; la transparència és allò que intentem fer tots 
plegats per fer que la política sigui menys opaca. Vostès avui no ha fet un exercici de 
transparència; ha portat un punt a l’ordre del dia, que són coses molt diferents. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Anunciar l’abstenció del 
nostre grup, perquè malgrat que hem vist que l’empresa constructora va fer les obres 
perquè es van haver d’adaptar coses del projecte original i suposo que la direcció 
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tècnica així els ho va dir, entenem que nosaltres no hem participat ni tenim prou 
coneixement de tot l’expedient per poder-nos posicionar i per això la nostra abstenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna reflexió… Endavant senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Primer, agrair el vot 
favorable i les abstencions, perquè permetran poder tirar endavant i que, en definitiva, 
l’empresa pugui cobrar. 

Senyor Salellas, quan parlo de transparència, parlo perquè poso a disposició i 
públicament –i ja s’ha fet anteriorment– tots els expedients i donar tota la informació. 
D’acord que és un tema obligatori, però nosaltres posem tot això a debat perquè la 
gent ens pugui parlar. 

Senyor Manuel Martín, francament, em sorprèn molt la seva intervenció, li ho dic 
francament. Primer perquè vostès, el grup polític de vostès, en aquell moment estaven 
governant amb nosaltres i aquest procés el varen viure des de dins. També ens varen 
demanar molta pressa, i l’enteníem, i per això, si ens trobem aquí és per aquesta 
situació, perquè aquesta obra s’acabés. I ho he argumentat en la part anterior: estaven 
en un espai que estaven de lloguer i havien de marxar obligatòriament, per tant, 
havíem d’accelerar els procediments. 

Per a la tranquil·litat de la senyora Veray, que quan parlàvem dèiem el tema dels 
expedients a disposició: evidentment que tots els expedients estan a disposició, per la 
qual cosa, vull dir que –hi insisteixo– de transparència la que vulguin i més. 

Però, insisteixo en el tema del PSC, que francament em sorprèn molt. El que no em 
sembla bé és que es posin en dubte o deixin entreveure alguna segona interpretació, 
que ho ha dit molt clarament. Igualment que també ho comentava el senyor Salellas. 
Nosaltres el que hem fet és prioritzar el tema que el centre cívic pogués donar servei a 
la ciutadania en les millors condicions possibles i aquestes millors condicions es fan 
quan l’obra. Certament, el projecte tenia mancances i aquestes mancances les havíem 
de resoldre i les havíem de resoldre com a urgència. No és una cosa habitual fer-ho 
així i realment no ha de ser així, però, certament, de vegades ens veiem en l’obligació 
que perquè pensem que és un benefici, doncs, poder tirar-lo endavant. 

En tot cas, és un tema molt tècnic, perquè és qüestió de dades, d’amidaments i de 
preus. Per tot això –hi insisteixo–, agraeixo que a través de la seva abstenció o del seu 
vot favorable pugui tirar endavant i aquesta empresa pugui cobrar la feina que 
realment ha fet. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Per què em demana la paraula? 
Home, al·lusions no, li ha respost. És clar, sempre són al·lusions, però no s’ha al·ludit 
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a vostè… (Veus de fons.) No, no, no, guaiti, disculpi… Bé, com que ja ho ha dit, doncs, 
ja està, ja ha contestat, no tenia la paraula, però ja ha dit el que volia dir. (Remor de 
veus.) D’acord, d’acord, gràcies. Però és que al·lusions és que realment li facin una 
al·lusió a vostè directament sobre un tema. Jo entenc que l’ha contestat, sempre seria 
al·lusions en tots els casos; per tant, en aquest cas li he de confessar que no entenc 
que siguin al·lusions, tot i que ja ha contestat, i per tant, queda dit. 

I passaríem, doncs, a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta d’acord? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció dels grups municipals 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i el vot en contra del 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’inici d’expedient administratiu de reconeixement d’obligació d’abonar el cost efectiu 
de les obres realitzades a l’edifici situat a la plaça Jordi de Sant Jordi. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria 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: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
MOCIONS 

6. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida de Girona per a definir 
de manera participada el nou equipament juvenil a l'esquerra del Ter. 
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Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta. 

Des de l'inici d'aquest mandat la CUP-Crida per Girona hem posat sobre la taula la 
necessitat d'impulsar un projecte juvenil a l'Esquerra del Ter amb tres pilars, el de la 
formació laboral-ocupacional, el d'educació i formació bàsica i el social i comunitari. 
Recollíem així una demanda històrica d'aquests barris d'oferir oportunitats formatives 
i laborals als i les joves i que també  manifestaven  a través de pressupostos 
participats ja que, durant diverses edicions,  diversos barris de l'esquerra del Ter han 
volgut dedicar una part del seu pressupost disponible a projectes per a joves. 

Al mateix temps, som diversos els grups municipals que hem manifestat la necessitat 
d'anar ampliant la xarxa d'equipaments juvenils amb projectes de proximitat, arrelats 
als barris i gestionats de manera conjunta amb altres àrees o serveis municipals com 
educació, ocupació, salut o serveis socials. 

En el Pla Local de Joventut aprovat el 2016 es va incloure la demanda d'un 
equipament juvenil a l'Esquerra del Ter amb la mesura "Creació d'un nou espai jove 
a l'Esquerra del Ter que contribueixi a configurar una xarxa municipal d'espais joves 
més completa" i en els pressupostos de 2017 es va incloure la partida Centre Jove 
Esquerra Ter, que vam entendre com una oportunitat per  tirar endavant aquest 
projecte. A febrer de 2009, però, aquest projecte  no ha  anat endavant, tot i que 
segons ens consta sí que s'ha gastat bona part de la partida prevista per a la 
redacció d'un projecte arquitectònic que ha  quedat aturat. 

Entenem que les necessitats i demandes que van justificar aquesta proposta 
continuen ben vigents i és cada vegada més urgent disposar d'un projecte que 
interpel·li els i les joves de l'esquerra del Ter, els vinculi i doni respostes a les seves 
necessitats reals. Caldrà, sens dubte, disposar d'un espai propi on desenvolupar 
aquest projecte però entenem que les característiques de l'equipament han d'estar 
supeditades al projecte socioeducatiu i no a la inversa. Al mateix temps, el Pla Local 
de Joventut feia èmfasi a la necessitat de promoure l'associacionisme i la participació 
juvenil i incloïa diverses mesures en aquest sentit. D'una banda, es busca la 
vinculació amb joves no associats tant a través de la creació d'espais de relació amb 
aquests joves a partir de la xarxa d'espais joves municipal (amb la voluntat de 
detectar necessitats i interessos del conjunt de la població jove), com promovent 
l'associacionisme amb grups actius de joves a partir del treball dels educadors dels 
Equips Bàsics  d'Atenció Social  Primària (EBASP) i dels educadors de carrer. De 
l'altra, s'introdueix la mesura de redacció d'un projecte per promoure la participació 
activa dels i les joves en la gestió dels equipaments, projectes i serveis juvenils. 

A partir d'això, entenem que és clau que els i les joves de l'Esquerra del Ter participin 
des del minut 0 en la definició del proper Centre Jove de l'Esquerra del Ter, no 
només per garantir que respongui a les seves necessitats sinó també per promoure 
la vinculació  dels i les joves al centre des del primer moment. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal 
d'adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Realitzar un procés participatiu entre els i les joves de l'Esquerra del Ter per 
definir el futur equipament juvenil en aquest sector de la ciutat. El projecte 
arquitectònic ha d'estar supeditat al projecte socioeducatiu que el justifica i els i les 
joves han de poder incidir en ambdós. 

Segon.- Crear un equip tècnic interdisciplinari amb professionals vinculats al territori de 
les àrees de joventut, drets socials, ocupació i altres que es consideri oportú per 
acompanyar aquest procés participatiu i definir el projecte a partir de les opinions i 
propostes dels i les joves i les necessitats detectades pels i les professionals al 
territori. Durant el primer trimestre de 2019 caldrà que es reuneixi aquest equip i 
s'aprovi un calendari d'execució del projecte i que se'n doni compte al Ple Municipal. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, al torn 
de les mocions. Enguany és un ple singular en aquest sentit. 

I, per tant, hi ha una moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida de Girona, que 
la substanciarà…? (Comentaris de fons.) Bé, però jo li dono la paraula. 

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. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Començar per disculpar-me amb 
els altres grups municipals, perquè hem arribat a un acord amb el grup…, bé, amb el 
Govern, diguéssim, per deixar aquesta moció sobre la taula, i em disculpo perquè no 
els hem informat abans, que em sap molt de greu, que me n’acabo d’adonar. Per tant, 
disculpes en aquest sentit. 
I, llavors, informar que realment, doncs, hem arribat a aquest acord, diguéssim, amb 
una sèrie de compromisos que hem acordat amb el regidor Carles Ribas i que hem 
pogut parlar també amb els tècnics de la casa. 

Els acords són de fixar una reunió amb els grups municipals i tècnics per poder 
debatre i sobretot una mica què ha de ser aquest espai jove, en la línia, doncs, de 
poder començar a treballar perquè es faci realitat. 

Llavors, també hi ha el compromís que es tiri endavant un procés participatiu amb 
joves i entitats juvenils del territori per definir aquest espai. 

I en qualsevol cas, el tema que era una la discussió també era el fet que nosaltres 
demanàvem que hi hagués un equip tècnic i ja hi ha, diguéssim, un equip tècnic que 
es reuneix, no específicament per aquest tema, però que, en tot cas, sí que podia 
assumir aquestes tasques de treballar i acompanyar aquest procés participatiu i aquest 
definir com ha de ser l’espai juvenil. 

Per tant, dir que queda sobre la taula una mica a l’espera que es compleixin aquests 
compromisos. 
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Moltes gràcies.  

Gràcies a l’equip de govern també per poder arribar a aquest acord.   

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. (Comentaris de 
fons.) No, si la retira, la retira. Moltes gràcies. Per tant, ja parlarem de la data de 
reunió. 

7. Moció que presenta el grup municipal de C's de rebuig de la impunitat i 
l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de 
Setembre i Octubre de 2017. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

El 30 d'octubre de 2017 el Fiscal General de l'Estat va interposar una querella contra 
l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, 
la resta del Govern, diversos membres de la Mesa del  Parlament com l'expresidenta 
Carme Forcadell i  altres  dirigents  independentistes,  que amb les seves decisions i 
actes durant els últims anys van propiciar una crisi institucional sense precedents a 
Espanya que va culminar amb una declaració unilateral d'independència de 
Catalunya, sense cap tipus d'efectivitat i realitzada amb un total menyspreu a la 
nostra Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el principi de sobirania 
nacional. Aquestes decisions i actes van comportar per a aquestes persones el 
processament per delictes d'especial gravetat com la rebel·lió, la malversació de 
diners públics o la desobediència. 

Les declaracions de dirigents polítics, alguns amb grans responsabilitats públiques, 
manifestant-se favorables a atenuar les mesures cautelars de caràcter personal 
adoptades pel jutge instructor de la causa o fins i tot favorables a la concessió de 
futurs indults en el cas de que es dicti una  sentència condemnatòria contra els 
processats, comprometen greument el principi d'independència del Poder Judicial a 
l'advertir d'una possible no execució de les sentències  en  funció  de  les  estratègies  
polítiques  més  favorables a alguns interessos partidistes. 

Cal recordar que aquestes persones no han mostrat cap tipus de penediment pels 
fets pels quals se´ls acusa ni que tampoc tinguin cap intenció de fer-ho en el futur en 
el cas de ser condemnats, assegurant que no pensen assumir cap responsabilitat ni 
culpabilitat i que ho tornarien a fer, per tant, deixant sense sentit la possibilitat de 
suprimir o retallar les penes que dictin els tribunals competents. 

Tots els ciutadans i ciutadanes, lògicament, poden sentir-se discriminats i 
desemparats davant d'aquesta situació, fent evident que determinats dirigents polítics 
que han mostrat un manifest menyspreu per la llei, la democràcia i la convivència es 
vegin lliures de tota responsabilitat, iniciant la ruptura efectiva del principi d'igualtat 
davant la llei. 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a 
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l'Ajuntament de Girona proposa l'adopció dels següents acords: 

1. Manifestar que la utilització de l'indult per motius de conveniència política 
comporta un privilegi injustificat, tant per aquests polítics que ho sol·liciten com per a 
aquells que els concedeixen. 

2. Considerar el principi d'igualtat davant la llei, com a regla bàsica de l'Estat  
social i democràtic de Dret consagrat en la nostra Constitució, que exigeix eliminar 
qualsevol indici d'impunitat en el comportament dels responsables polítics, els quals 
han estat responsables del cop contra la nostra democràcia, amb un manifest 
menyspreu a la nostra Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i el 
principi de sobirania nacional. 

3. Rebutjar la concessió de l'indult o de qualsevol altre mesura que suposi un 
privilegi a aquells que resultin condemnats a causa del cop a la democràcia per part 
dels independentistes durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en el cas de 
produir-se una sentència condemnatòria. 

Traslladar aquest acord al President del Govern d'Espanya, als membres del Govern 
d'Espanya, al President i la mesa del Congrés dels Diputats i als Grups Parlamentaris 
del Congrés dels Diputats. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, passaríem a la següent 
moció, en aquest cas la que porta com a número 7 de l’ordre del dia i que és 
presentada per Ciutadans. I la substanciarà la senyora Pujola. 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. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, a la primera pàgina de 
l’ordre del dia, a més a més avui queda molt ben exemplificat, el que veiem són tot un 
seguit de sentències i d’interlocutòries que afecten el dia a dia d’aquest Ajuntament. I 
el que fan els ciutadans està subjecte, doncs, a un seguit de normes que permeten 
que visquem en un estat de dret, en un estat democràtic i amb separació de poders. 
Per tant, si la vida dels ciutadans està subjecta a les normes i a les lleis, els polítics el 
primer que hem de fer és complir amb rigor.  
La moció que nosaltres presentem es basa en la igualtat de tots els espanyols: igualtat 
en drets, també en deures. I per això mateix, nosaltres rebutgem els beneficis que per 
indult es puguin, doncs, organitzar i idear o preparar amb els diferents càlculs 
electorals que fan els partits polítics. 

En el cas dels polítics presos, jo crec que és una element que no hem de permetre 
pensant precisament en el respecte a la legalitat, a la justícia i en la igualtat de tothom. 
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Mirin, els polítics que avui estan a presó i aquells que han preferit voltar per Europa en 
comptes d’assumir els seus actes eren precisament qui millor coneixien les seves 
obligacions i van ser informats en tot moment de les possibles conseqüències dels 
seus actes. Per tant, jo crec que no ens pot estranyar la situació que tenim. 

Mirin, la fugida és el recurs dels covards. I sense covards pugen segurament…, i 
sense covards –perdó–, si els covards no haguessin fugit segurament a dia d’avui els 
polítics que estan a presó no haguessin passat tant de temps en presó provisional. I 
demà comença el seu judici, que creiem que és…, que creiem que és en tot moment 
un judici just. 

Per tant, vostès el que no poden fer és culpar de la durada de la presó preventiva la 
justícia, sinó algú que algun dia va perdre l’honor i el respecte de la majoria de 
catalans, algú que va fugir i algú que va complicar la vida als que fins feia dos dies 
eren els seus companys de govern i també els seus companys de projecte. 

Com els deia, demà s’inicia una causa justa i clara, on la justícia decidirà finalment si 
els acusats han comès els delictes pels quals se’ls acusa o no. Saben que nosaltres 
confiem en la justícia i saben de sobres que aquest grup respectarà la sentència sigui 
quina sigui; a nosaltres no ens val això que quan la justícia em va bé, quan la justícia 
em dona la raó, la justícia és bona, i quan la justícia no em dona la raó, quan la justícia 
no m’és favorable, dic que és una justícia espanyola, una justícia manipulada i que 
està guiada per una mà negra, que és el que estan acostumats a fer tots vostès. 

Ara, la pregunta és molt clara: respectaran vostès la sentència sigui quina sigui? 

Mirin, aquesta moció presenta buscar la igualtat real de tots els espanyols, evitant –
com els he dit abans– que per càlculs electorals o estratègics alguns partits, doncs, 
puguin prendre decisions que no van en la línia de les resolucions judicials. Aquesta 
moció s’emmarca en una política general de supressió dels indults per conveniència 
política i en el respecte a totes les institucions, també el respecte a la llei, el respecte 
que hem de tenir entre tots nosaltres a les nostres vides. I, per tant, els demanem el 
vot favorable a la moció. 

Gràcies.   

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa.presidenta): Intervencions? Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyora 
Pujola, jo crec que no li descobriré res nou si li dic que el meu partit, efectivament, 
coincideix amb la valoració o la visió del que va passar i va començar, tot aquest 
seguit de coses que es jutjaran a partir de demà, el 6 i 7 de setembre al Parlament de 
Catalunya i, per tant, que coincidim a qualificar que aquell va ser, doncs, un intent de 
cop d’estat, continuat després per moltes accions, i, per tant, per això seran jutjades 
totes les persones que seran jutjades amb judici que comença demà. 
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Dit això, nosaltres li donarem suport a la moció, perquè, efectivament, tampoc estem a 
favor dels indults, però sí que dir-li que des d’aquí l’Ajuntament tampoc regularem 
sobre els indults –això està clar–, que allà on s’ha de fer la feina en relació amb aquest 
tema és al Congrés dels Diputats i, per tant, el que sí que aprofito és per demanar-li 
que quan es vegi i es voti l’esmena que ha presentat el Partit Popular al Congrés dels 
Diputats per modificar la Llei d’indults, que és de l’any 1870, i per tant, que hem 
presentat una esmena on demanem que s’introdueixi un precepte i una mesura on diu 
que no es donarà una mesura de gràcia, com són els indults de condemnats per 
rebel·lió i sedició, vostès ho votin, vostès hi donin suport. I, per tant, que a cada 
administració i a cada institució fem allò que ens toca: la reforma de la Llei d’indults, al 
Congrés dels Diputats, i aquí a la ciutat de Girona, doncs, podem rebutjar, 
efectivament, però sobretot al que ens hem de dedicar és a altres coses. 

Hi donarem suport, només faltaria. Nosaltres allà on havíem de fer la feina ja l’hem 
feta. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. En fi, vostès sabran, 
senyora Pujola, per què han presentat aquesta moció avui. Bé, de fet, pel que ha dit 
podem entendre el perquè la presenten. 

Més enllà d’opinions anteriors que s’hagin donat, suposo que sap que quan un judici 
és tan proper parlar d’indults és contraproduent, per no dir una altra cosa. 

Però a part de tot això, jo els haig de fer saber –vostè ja ho sap– que es va demanar 
als grups que ens concentréssim a parlar d’un dels grans problemes que pateix 
aquesta ciutat, com han sigut els talls de llum i com són els talls de llum a diversos 
barris. I, per tant, van dir que ens concentréssim en aquest tema, que és un tema del 
dia a dia, com ha dit vostè. Precisament, aquest sí que és un tema del dia a dia. 

Per tant, sàpiga que nosaltres votarem en contra i que ens volem concentrar en aquest 
tema important. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Cap més intervenció? Si vol fer 
alguna apreciació final… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, diuen que les dites 
populars demostren en ocasions la saviesa d’un poble, no?, i en aquest sentit, jo crec 
que podríem fer servir el famós «qui calla, beneeix» o potser aquell que segurament a 
vostè li agradarà més, que és que «quien calla, otorga», senyor Salellas. (Comentaris 
de fons.) Perdoni, ja que el torn de paraula és meu, no seu, senyora Pèlach, no s’alteri 
–no s’alteri–, estigui tranquil·la. 
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Si no m’interrompen, alcaldessa… 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. Jo els dono les gràcies perquè amb el 
silenci que vostès fan avui aquí ens indiquen que no estem equivocats i que anem en 
la bona línia. Per tant, jo de vostès m’ho faria mirar. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
I vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
que presenta el Grup Municipal de Ciutadans de rebuig de la impunitat i l’indult als 
encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 
2017, amb els vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per tres membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la darrera part, 
la part de control. Hi hauria primer la dació de compte de resolucions i després, 
finalment, passaríem a la moció de control i la compareixença. 

Per tant, primer, si hi ha algun tema relatiu a alguna resolució o acord adoptat tant per 
Alcaldia com per la Junta de Govern Local o per delegacions, ara és el moment. I, si 
no, passaríem ja a la compareixença. 

Senyor Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP –Crida per Girona): Una pregunta al voltant, doncs, que 
hem vist que hi ha hagut diversos intents de contractació, però que no han tirat 
endavant, sobre la renovació del software dels correus electrònics amb una empresa 
privativa o, diguéssim, un software privatiu. I ens agradaria saber si tots aquests 
problemes que hi ha hagut no els han fet plantejar seguir el que ja es va aprovar en 
una moció al voltant del software lliure i buscar altres camins per tal de tenir un correu 
electrònic que no vagi a través del programari privatiu. Això és una pregunta. 

I la segona és que es fa referència a una sentència que hi ha hagut sobre l’Ajuntament 
de Girona relacionada amb l’Associació de Municipis per la Independència, i sí que els 
volíem fer arribar, diguéssim, la petició d’aquest grup perquè l’Ajuntament continuï 
compromès en tots els sentits, i en tots els sentits i també amb diners…, diguéssim, 
amb recursos econòmics, i els que faci falta per donar suport al municipalisme que 
aposta, doncs, per la república i per un procés constituent. I que tindran el nostre 
suport si tiren endavant qualsevol proposta en aquest sentit. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només una qüestió. Hem vist 
que quedava per presentada una iniciativa ciutadana per a la redacció i implementació 
d’un pla local d’habitatge per a la ciutat, i voldríem preguntar una mica en quin punt 
està, si això vol dir d’alguna manera que s’ha acceptat ja, diguéssim, que tirava 
endavant aquesta iniciativa, o en quin punt està. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Miri, hem vist un decret –
aquest cop sí que ho he mirat, Decret d’Alcaldia de data 17 de desembre del 2018, pel 
qual es posa en marxa la taula tècnica de contractació municipal, amb la finalitat –cito 
literalment – «de posar fi a l’excessiva contractació menor», és a dir, aquella 
contractació –com tots els que estem aquí sabem– que es fa a dit i no passa per 
concurs públic. 
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Nosaltres el nostre grup… (comentaris de fons) Bé, es fa sense passar per concurs 
públic si més no. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Parli amb propietat, senyor 
Albertí, perquè pot crear alarma que sembli que es fan… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): D’acord. Dispensi… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): És amb concurrència, no és a 
dit. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Dispensi l’expressió, ha sigut poc afortunada. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, gràcies. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Ha sigut poc afortunada, li prego que dispensi. 

Doncs, senzillament, nosaltres el que volem saber exactament és quines són aquelles 
accions que pensen dur a terme, en aquest cas, per resoldre aquesta situació. 

I torno a repetir que prego que dispensi. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. És que pot crear certa 
alarma per la forma com s’ha expressat. 

Respecte al software i…, els contractes informàtics. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, respecte al software lliure, dir que estem 
treballant amb diferents… Em pregunta això, no?, què estem fent sobre el software 
lliure? (Comentaris de fons.) Sí, és que estem treballant…, bé, estem mirant a veure 
com fer-ho. Sí que ens hem plantejat això del software lliure que vostè diu, ens ho 
estem plantejant també en els correus. És una cosa que ho estem parlant amb el cap 
d’informàtica. 

No li puc donar més informació perquè n’estem parlant. Estan mirant ells diferents 
maneres de com es pot gestionar tot això. Sabem que tenim problemes i s’han de fer 
canvis immediats, i hi estem treballant. Però en som conscients. 

I sí que és veritat que una de les…, bé, del que hem mirat era el software lliure, i ho 
tenim contemplat, és una de les opcions que tenim. 

Quan tingui més informació, si vol en parlarem, però ho estem treballant. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
tema de l’Associació de Municipis per la Independència, efectivament, ens preocupa 
com a vostès, exactament igual que a vostès –com a vostès també–, que hi hagi 
sentències que el que fan és condemnar la dissidència política, perquè de fet això va 
d’això. 
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De fet, no està tot dit. Entenem que no està tot dit. I els agraeixo el suport, perquè 
nosaltres mirarem de buscar mesures per intentar revertir aquesta resolució judicial. 
Ho deixem aquí, ja anirem informant. Però els agraeixo molt aquest suport, que no 
l’hem posat mai en dubte. 

En segon lloc, respecte a aquesta entitat que proposa el pacte local de l’habitatge, 
clar, no cal ni que acceptem ni no; estem ja acabant la diagnosi, vull dir, ja estem en 
això. Per tant, no té massa sentit, perquè ja estem acabant la diagnosi del pacte local 
per l’habitatge. Vull dir, perd una mica el sentit fer propostes ciutadanes de coses que 
ja estan…, no que hem acordat que es faran, sinó que ja estan ja en la finalització de 
la primera fase. 

I respecte al tema de la taula tècnica del tema de la contractació, doncs, és cert que 
aquesta mateixa taula tècnica, que la formen els diferents caps d’àrea, etcètera, 
doncs, aniran decidint quines són les fórmules per anar millorant en aquest sentit. 

Saben vostès que va ser com una pedra que va caure sobre totes les administracions i 
que tots hem fet molts d’esforços. I jo aprofito per agrair especialment a tots els 
treballadors de la casa, perquè està sent molt difícil, costa, doncs, poder donar 
compliment a tot, com és la nostra voluntat. I que, bé, anem evolucionant i anem 
avançant, i esperem que amb un període transitori, doncs, que puguem ja finalment dir 
que s’eliminen al màxim possible aquests contractes menors amb concurrència i que, 
doncs, es fa amb altres fórmules, amb les fórmules que, de fet, tots preferim. 

Per tant, aniran decidint la mateixa taula. 

I ara si els sembla, passaríem al darrer punt d’aquesta part de control, que és aquesta 
moció de control que consisteix en la compareixença del primer tinent d’alcalde, el 
vicealcalde Eduard Berloso. De fet, seguint una fórmula que jo no recordo que ho 
haguéssim fet mai, almenys en aquest mandat, i com que el ROM també és molt nou, 
jo crec que no s’havia fet mai. És una fórmula diferent de dur a terme el control per 
part dels partits de l’oposició. Això està bé, això és més transparència, això és més 
millor gestió, més participació, en definitiva. I, per tant, doncs bé, avui farem 
l’experiment, avui serà el primer dia, avui ho inaugurem. Esperem que surti tot bé. 

De fet, ens cenyirem al que expressa l’article 93 del nostre ROM, en el sentit que 
començaran a fer les preguntes els diferents grups municipals, començant pels que 
tenen menor representació i acabant pels que tenen major representació, en què 
s’hauran de cenyir estrictament a formular la pregunta. I després, el tinent d’alcalde 
també s’ha de cenyir estrictament a contestar la pregunta que li és formulada. 

No admetrem reflexions i informacions vàries i canvis del formulat. S’ha de cenyir 
estrictament a la pregunta que s’ha formulat. 

I, per tant, un segon que em preparo també les preguntes, perquè començarà la 
senyora Veray, efectivament. Per tant, vostè iniciarà la primera compareixença de la 
història d’aquest consistori. 
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Jo crec que ja ho tinc tot a punt. Veritat, senyor secretari? Doncs, ja puc donar la 
paraula a la regidora Concepció Veray, pel Partit Popular de Catalunya. 

Endavant. 

Disculpin un moment. Va fent pregunta i contestant, no? Pregunta-resposta; pregunta-
resposta. 

Gràcies. 

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. Concepció Veray Cama (PPC): Això no ho havia… D’acord. Bé, no em renyi 
gaire que soc la primera que inauguro aquest… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No la renyarem gens perquè 
som tots nous. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Jo crec que està bé que guanyi en transparència 
aquest plenari i també la predisposició, en aquest cas, de l’equip de govern. 
 
Bé, com ja deia a la sol·licitud que vam presentar, que va ser aprovada en el Ple del 
21 de gener, demanàvem la compareixença del vicealcalde per parlar en relació amb 
els talls de llum periòdics que pateixen diferents barris de la ciutat. Per tant, arran 
d’aquests talls de llum i que la situació no és nova, sinó que fa ja, doncs, uns anys que 
l’estem patint i que, malauradament… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama: Ja vaig a la primera pregunta. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Acabem d’acordar que s’ha de 
cenyir literalment a la… 
(La senyora alcaldessa i la senyora Veray parlen alhora.) 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Si no queda molt lleig. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, perquè, si no, comencem tot 
ja malament. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPc): Només dir que haguéssim preferit que no fos un 
tema d’actualitat, perquè voldria dir que ja l’havíem solucionat, però, malauradament, 
això no ha passat i, per tant, ens trobem en el punt que ens trobem avui. 
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Per tant, la primera pregunta és: tenint en compte que són diverses les causes per les 
quals els veïns i les veïnes dels diferents barris de la ciutat pateixen talls de llum, 
tenen vostès en compte des de l’equip de govern aquesta circumstància a l’hora 
d’afrontar aquest problema i, per tant, a l’hora de plantejar les solucions per resoldre-
ho? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El vicealcalde, senyor Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Evidentment que ho tenim en compte. Una prova 
és que des de l’octubre del 2017 tant el regidor Cristóbal Sánchez com jo mateix hem 
estat treballant amb Endesa per resoldre-ho. 

Deixi’m, primer de tot, agrair al mateix Cristóbal i també als serveis tècnics d’aquest 
Ajuntament tot el suport i tota la feina que estan fent. 

Tinguem en compte que la responsabilitat de subministrar llum als habitatges és de les 
companyies comercialitzadores, no de l’Ajuntament, i qui té la responsabilitat de 
subministrar llum a les comercialitzadores és només Endesa Subministradora. 
L’Ajuntament ni cobra rebuts ni gestiona la infraestructura, que malgrat ser un bé 
públic correspon a una empresa privada. 

Crec que cal aclarir aquest funcionament davant algunes afirmacions que hem hagut 
de sentir darrerament. Des del primer moment que hem anat plantejant solucions, que 
li aniré detallant a continuació, ningú pot dir que aquest Ajuntament no s’ha preocupat 
pels seus veïns i veïnes. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Puc fer algun comentari sobre la resposta? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Abans que em renyi, ja no ho faig. 

Segona pregunta, senyor Berloso: quines mesures han pres, estan prenent o tenen 
previst prendre des de l’equip de govern per solucionar aquest problema de talls de 
llum a cada un dels barris que els pateixen? I si considera que aquestes mesures que 
ja han pres o les que tenen pensades seran suficients per resoldre el problema. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Hem pres moltes mesures, i estan donant resultat. 
En primer lloc, un matís: els talls reiterats s’han produït a Vila-roja, Font de la Pólvora i 
Torre Gironella, no a Germans Sàbat ni a altres punts de la ciutat que poden haver 
tingut talls puntuals d’avaries. 

En aquests tres barris que li dic de seguida vam parlar amb Endesa per veure causes i 
solucions, i vam acordar plantejar la sectorització. Això permet separar les línies 
d’alimentació per zones reduïdes. Amb això s’aconsegueix que en cas de 
sobrecàrrega, només es veu afectada la zona concreta on es produeix la 
sobrecàrrega. Per tant, llavors, és quan pots anar al detall i inspeccionar els motius 
d’aquesta sobrecàrrega i pots actuar en conseqüència. 
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Per altra banda, s’ha demanat que ens certifiquessin que els transformadors existents 
tenen la capacitat de subministrar la potència suficient per a tots els abonats. També 
se’ls ha demanat el mateix del cablejat de les línies d’alimentació. 

Respecte als barris que m’esmenta, cal diferenciar entre els talls de llum provocats per 
una avaria en la infraestructura i els talls de llum provocats per una sobrecàrrega 
elèctrica. Hem tingut problemes a la ciutat per avaries, que ja estan resoltes; avaries 
n’hi ha hagut sempre. 

Respecte als problemes de sobrecàrrega, una de les principals ha sigut conèixer 
l’abast del problema, per poder actuar amb rigorositat i efectivitat. Per tant, hem 
analitzat les dades nostres i les de la companyia Endesa. I què ens diuen aquestes 
dades? Concentrem-nos en Font de la Pólvora, perquè a Torre Gironella i a Vila-roja 
hem aconseguit acabar amb el problema gràcies a la sectorització. I també perquè és 
on ara mateix hi ha més alarma social. 

A l’Ajuntament tenim comptabilitzats 602 habitatges. D’aquests, Endesa manifesta que 
en aquest moment només té 382 contractes vius en aquest barri, o sigui, que estan 
vigents i on la companyia té la responsabilitat de subministrar llum. D’aquests 382, 
Endesa no ens ha respost i, per tant, no podem dir xifres concretes de quants estan al 
corrent de pagament, però calculem que un 40 per cent d’aquests tenen tallada la llum, 
per diferents motius. O sigui, ens queden 153 habitatges. 

Per altra banda, 220 habitatges ara mateix no tenen cap contracte amb la companyia. 
Pensin que la companyia en cas d’impagament o deute no dona de baixa el contracte 
d’un habitatge fins passat un mínim de sis mesos, que molt sovint s’allarga fins a un 
any. Per tant, hi ha un 62 per cent dels habitatges que bé o no tenen comptador o bé 
no estan al dia de pagament, i, per tant, hi ha un 38 per cent dels habitatges que 
pateixen les conseqüències dels talls malgrat estar al corrent de pagament. 

Endesa ens ha certificat que tant el transformador com les instal·lacions poden donar 
potència i servei correctament als 382 contractes vius. En cas que es donessin noves 
altes o es contractessin potències superiors a les actuals, com passa a qualsevol barri 
de la ciutat, Endesa té l’obligació de condicionar el transformador per haver de donar 
el servei correctament a tots els usuaris. 

Una altra dada: la potència que s’estima que ha de contractar una casa és de 4,75 
quilowatts i un pis, de 3,45 quilowatts. A Font de la Pólvora tenim un problema que els 
habitatges tenen una potència contractada molt més baixa que la recomanada. He 
parlat amb els veïns i molts ens han reconegut que tenen contractes entre 1 i 3 
quilowatts, que poden ser insuficients per a tots els aparells que tenim avui en dia. 

Vostès em demanen què hem fet i jo els responc amb total transparència totes les 
dades que estem acumulant fruit, precisament, de la feina que estem fent. Tant el 
regidor Cristóbal Sánchez com jo mateix estem fent tot el que està a les nostres mans 
per tal de trobar solucions als problemes. 
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Si són suficients? Està clar que fins que cap persona amb contracte i al corrent…, cap 
persona que tingui el contracte i que estigui al corrent no tingui cap problema de llum 
per sobrecàrrega no podrem dir que són suficients. Ara bé, els resultats també estan a 
la vista, y si no, preguntin al veïns de Vila-roja o de Torre Gironella, que ells mateixos 
han admès que després de les gestions fetes per aquest Govern davant la companyia 
s’han acabat els talls de llum. La sectorització que s’ha fet d’aquests barris ha donat un 
resultat evident i ara aquesta feina s’està fent a Font de la Pólvora.    

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC-CP): Sí, un tema tècnic: jo el sento molt fluix al 
senyor Berloso des d’aquí. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Acostarem més el micròfon. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Perquè se’l sent molt fluixet i a vegades hi ha 
coses que costa… 

Després de l’explicació a la tercera pregunta, vaig directament a la segona part, 
perquè vostè ja ha explicat… I és directament si considera que està fent tot el que està 
a les seves mans per trobar les solucions idònies per resoldre el problema, senyor 
Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Jo personalment considero que estic fent tot el 
possible per resoldre aquest problema. Tant jo com el regidor Cristóbal Sánchez hem 
convocat els veïns i els hem respost personalment. 

Aquí m’agradaria fer una diferència: estarem trobant solucions per a la gent que tenint 
tot correctament pateix talls de llum; també per a aquells que per problemes de 
vulnerabilitat econòmica no poden afrontar el pagament del rebut. Aquí estem atenent 
ja des de fa anys, a través dels Serveis Socials. Ara hem començat una nova 
campanya per regularitzar tota aquesta gent. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Quina és la comunicació que mantenen vostès 
amb Endesa per tal de trobar les solucions als talls de llum i si considera que hi ha una 
coordinació efectiva entre els equips tècnics del consistori i els de l’empresa elèctrica. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí que crec que tenim una coordinació efectiva. 
De fet, des de l’octubre del 2017, ens hem reunit amb Endesa fins a quinze vegades. 
Li parlo des del moment en què nosaltres vam agafar aquesta responsabilitat, perquè 
des del març del 2016 fins a l’octubre del 2017, dins el Govern, aquesta regidoria la 
portava el grup del PSC. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray… 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Va una mica rar. Ja veureu quan us toqui. 

(Rialles.) 

Sí, se sent rar, ho sento. 

(La senyora alcaldessa i la senyora Veray parlen alhora.) 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, no, el model. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Jo dic «sí que li ha respost». 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Dic el model, el model aquest. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Em referia a això. No, no, el que em contesta 
tinc tot el respecte del món, només faltaria. 

En què consisteix exactament l’assessorament als veïns per part dels tècnics 
municipals de Serveis Socials que es fa al Centre Cívic Onyar i quin és el balanç que 
fan dels assessoraments que ja s’han realitzat? I si han aconseguit posar solució a 
algun cas en concret. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, hem fet dues coses. En primer lloc, vam 
reforçar el personal de Serveis Socials al Centre Cívic Onyar per atendre la gent que 
tenint comptador es trobava en situació irregular. Es van gestionar un total de vint-i-
tres casos, que ara des de Serveis Socials estan tramitant. En segon lloc, vam fer una 
assemblea el passat 31 de gener adreçada a tots els veïns que no tenien comptador i 
tenen la llum tallada. Allà vam informar de tot el procés que s’ha de fer per poder 
regularitzar la seva situació, un procés que estem liderant des de l’Ajuntament. Se’ls 
ha donat hora per fer entrevista personal i des de Serveis Socials es determina si 
poden accedir a una ajuda. Aquest procés es preveu acabar aquest 28 de febrer. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): S’ha parlat i exigit a Endesa que elabori tant una 
auditoria sobre l’estat de les instal·lacions elèctriques de la ciutat com un pla 
d’actuació d’inversions per tal de renovar-les, començant de manera urgent i 
immediata per a les més danyades i antigues, com les del barri de Torre Gironella, 
Font de la Pólvora o Germans Sàbat? 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Verbalment se n’ha parlat a les reunions que hem 
tingut. Tot i els aclariments que he fet a la pregunta número 1, hem demanat a Endesa 
els plans d’inversió tant de manteniment com de reposició que tenen previstos per a 
Girona. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Vostès parlen molt de frau elèctric, però és 
evident que la gran majoria de veïns i veïnes que pateixen els talls de llum no és degut 
a aquest fent. En aquest sentit, doncs, quines mesures té previst prendre l’equip de 
govern per lluitar contra el frau elèctric i per garantir el dret d’aquelles persones que ho 
tenen correcte i, malgrat això, pateixen a dia d’avui encara els talls de llum. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Primer de tot, un matís: nosaltres el que diem és 
que el frau elèctric és el responsable de la gran majoria de talls de llum; no que els 
veïns i veïnes que pateixen talls estiguin fent frau. El frau d’uns quants provoca els 
talls de tots. Crec que això ha de quedar molt clar. 

Una vegada tancat el Pla de regularització 2018, s’acompanyarà a la companyia amb 
el suport dels Mossos i de la Policia Municipal durant un temps prudent i cada dia per 
desconnectar tots aquells que de manera fraudulenta estiguin enganxats a la línia. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): L’Ajuntament, tal com va anunciar l’alcaldessa, 
es personarà com a acusació particular contra aquells qui de manera reiterada 
continuïn punxant la llum. Es tenen localitzats tots els fraus elèctrics que hi ha 
actualment a la ciutat? Quants n’hi ha en total? S’ha iniciat ja algun procediment 
judicial en aquest sentit? Bé, tot va relacionat al que l’alcaldessa ja ens va anunciar 
que faria. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): En aquest moment ens precipitaríem si 
volguéssim donar les dades que demana. Esperem que es tanqui el Pla de 
regularització 2019-2019, i tal com li deia a la pregunta anterior, una vegada fetes les 
diferents intervencions, podrem tenir el número dels defraudadors i dels qui 
rescindeixen. 

Com va dir l’alcaldessa, ens personarem com a acusació particular i presentarem 
denúncia. 

Com va dir també l’alcaldessa, el principal objectiu és evitar que el frau ocasioni 
situacions de risc per a les persones, com ha passat a vegades a Font de la Pólvora 
amb petits incendis o hem vist en altres municipis amb conseqüències dramàtiques. La 
nostra prioritat és la seguretat de les persones; aquesta és la nostra màxima 
preocupació. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Iniciaran alguna acció judicial contra la 
companyia Endesa en defensa de tots els veïns i veïnes que ho tenen tot en regla i ho 
fan tot correctament, però, malgrat això, han patit els talls de llum durant tot aquest 
temps? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): En primer lloc, aquests abonats que estan pagant 
el rebut i no tenen deutes amb la companyia han d’exigir a Endesa el compliment de 
l’article 105.2 del Reial decret 1955/2000, que contempla les indemnitzacions per tots 
aquells que hagin patit talls de fluid. En el cas que Endesa no respectés els drets que 
contempla l’article abans referit, l’Ajuntament ajudarà els veïns i veïnes perjudicats. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Quines mesures prendrà aquest equip de govern 
per protegir les persones econòmicament més vulnerables? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Les que contempla el Pla de regularització 2018-
19, que és el que s’està treballant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): De quina manera s’està actuant o es pensa 
actuar contra els cultivadors de marihuana que, segons vostès han assenyalat, 
sobrecarreguen la xarxa i fan saltar la llum en alguns punts dels barris afectats pels 
talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Aquesta és una responsabilitat dels Mossos 
d’Esquadra i dels tribunals. Nosaltres hem traslladat el problema a la Junta de 
Seguretat. Ja han pogut veure que s’han fet diversos operatius policials al respecte. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Quina relació, amb relació a aquest tema que 
ens ocupa, mantenen vostès amb els diferents cossos i forces de seguretat per tal que 
actuïn en els barris on segons vostès s’han detectat plantacions de marihuana? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Periòdicament ens reunim amb el director dels 
Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat, aquest regidor que els parla, el cap de 
la Policia Municipal, el comissari dels Mossos i l’inspector dels Mossos. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Pensa l’equip de govern depurar responsabilitats 
en relació amb la mala gestió que, tal com queda constatat a la vista de la manca de 
solució a la problemàtica, s’ha fet i s’està fent vers els talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): A les seves preguntes anteriors he exposat tot el 
que s’està fent. En cas que es repetissin talls de llum i aquests fossin atribuïbles a 
faltes d’Endesa, no li càpiga cap dubte que reclamaríem responsabilitats. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Hem conegut aquests últims dies el contingut de 
les reunions que han mantingut vostès amb veïns i veïnes afectats pels talls de llum de 
diferents barris de la ciutat; són diverses les queixes rebudes sobre les mesures 
plantejades per vostès en aquestes trobades i, per tant, el descontentament sobretot 
de les persones que ho tenen tot en regla i correctament és evident. En aquest sentit, 
quina valoració en fa vostè d’aquest fet i si està satisfet amb les mesures proposades, 
que sembla que no acaben d’ajudar ni solucionar el problema de tots els afectats. 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Primer, tots els afectats no són persones que per 
la seva condició econòmica requereixin ajudes. Segon, tots aquells que sol·liciten 
ajuda i que des de Serveis Socials així ho estimin seran ajudats. Tercer, a les reunions 
mantingudes hem tractat d’explicar-nos amb la màxima claredat. Quart, estem satisfets 
de les mesures proposades, perquè amb aquest control garantim que el diner públic 
s’administri correctament, amb transparència i en igualtat de condicions per a tots els 
gironins. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Hem conegut pels mitjans de comunicació que 
han acceptat fer un front comú amb Figueres contra els talls de llum. Tenint en compte 
les últimes declaracions públiques de l’alcalde de Figueres que ha dit que Figueres 
s’ha convertit en un supermercat de la droga, creu vostè que és comparable la situació 
de Figueres i la de Girona? Ens pot explicar en què consisteix i en què es basarà 
aquest front comú plantejat? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, miri, Figueres i Girona tenen coincidències en 
algunes situacions i en altres cadascú té les seves particularitats. En cap moment hem 
parlat de fer un front comú, sinó de treballar plegats en aquelles coses que coincidim i 
ajudar-nos mútuament. Però no es tracta de fer un front comú; es tracta de col·laborar 
i després cadascú emprendre les seves accions en allò que consideri. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): I, finalment, lamentablement, tota aquesta 
situació dels talls de llum a diferents barris de la ciutat ha portat a l’estigmatització dels 
mateixos degut a certes declaracions públiques per part d’aquest equip de govern. 
Què pensen fer per revertir aquesta situació i retornar la dignitat, el reconeixement i el 
bon nom a cada un d’aquests barris? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Estic segur que cap govern municipal de la ciutat 
ha tingut la voluntat d’estigmatitzar cap barri i amb aquesta mateixa voluntat està 
també aquest Govern. És evident que les problemàtiques s’han concentrat en uns 
barris; aquest Govern no estigmatitza ningú, una altra cosa és la interpretació i la 
demagògia que fan des d’alguns partits per treure rèdit de determinades situacions i 
donant a entendre coses que no són. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Ara passaríem al torn de les preguntes proposades pel Grup de Ciutadans a la 
compareixença del vicealcalde. I, per tant, la senyora Pujola serà la que iniciarà aquest 
torn de preguntes. 

Endavant. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor, des de quan és 
precisament vostè regidor d’aquest Ajuntament i des de quan recau sobre vostè 
aquesta competència? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): (Intervenció lluny del micròfon.) 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Des de quan és vostè regidor, senyor Berloso? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Des del mandat del 2011. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): (Intervenció lluny del micròfon.) 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com que no m’aclareix de quina competència em 
parla, interpreto que es refereix a l’àmbit del subministrament elèctric: aquesta 
responsabilitat la compartim el regidor Cristóbal Sánchez i un servidor, i l’exercim des 
que el PSC va deixar de formar part d’aquest Govern l’octubre del 2017. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): (Intervenció lluny del micròfon.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara és a vostè que no la sentim, 
senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Perdoni. Des de quan… (Intervenció lluny del 
micròfon.) 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Des de sempre que he tingut coneixement 
d’aquests problemes. Vostès només en parlen ara, però nosaltres hi estem treballant 
des que vam arribar al Govern el 2011. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): El passat 30 de gener del 2018 es va penjar al web 
de l’Ajuntament que aquest Ajuntament assessoria les persones afectades per talls de 
llum als barris de Girona. Vista aquesta publicació, trobar-se en la mateixa o pitjor 
situació és normal per a vostè, regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, possiblement mai vostè ha tingut 
responsabilitat en problemes d’aquesta mena i desconeix la complexitat del tema: 
aquestes situacions no es resolen pràcticament amb la demagògia i el populisme, sinó 
treballant tot el temps que sigui necessari fins a resoldre-les. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Vostès s’adonen de les conseqüències que tot això 
provoca als diferents barris afectats i també a les famílies afectades, regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Ja li he respost a la pregunta número 3: recalcar-li 
que tant aquest regidor com tot el Govern som conscients de la injusta situació i, per 
tant, tan bon punt el regidor Cristóbal i un servidor se’ns va encarregar aquesta tasca, 
ens hem posat a treballar amb tota responsabilitat i dedicació. I estic segur que vostè 
en el mateix temps no ens hagués atrapat en la feina feta. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Són els ciutadans de les zones afectades tots 
delinqüents, senyor Berloso? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): En tot cas és el que vostè diu. I aquí tenim un clar 
exemple d’aquella demagògia a la qual em referia abans per treure rèdit de 
determinades situacions. Nosaltres mai hem taxat de delinqüents els veïns de la Font 
de la Pólvora; sí a qui practica actes delinqüents en aquest barri o en qualsevol altre i 
posa en risc la resta dels ciutadans. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Ha demanat disculpes als veïns afectats insultats, 
senyor Berloso? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Mai he insultat a ningú; per tant, no tinc perquè 
demanar disculpes. Vostè em demanarà disculpes per això que m’està atribuint? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Entenc que llavors no pensa fer-ho; per tant, la 
pregunta següent, alcaldessa… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Vostè mateixa, si la vol fer la 
faci i, si no, no la faci. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per tant, regidor, entenc que no té pensat fer-ho, ni 
ho ha fet ni té pensat fer-ho. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja l’hi ha respost. L’anterior, que 
ja l’hi ha respost. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, ja li ho havia respost amb aquesta… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per què la gent dels barris afectats són tractats 
com a ciutadans de segona i no són tractats com a ciutadans de primera, com sí ho 
són al centre de la ciutat, regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, per aquest Govern no existeixen classes de 
ciutadans, tan ciutadà és el que viu al centre com el de qualsevol altre barri. Permeti’m 
recriminar-la, perquè vostè sí que distingeix entre ciutadans: insinua que no són iguals 
i tenen els mateixos drets tots els gironins i gironines resideixen on resideixin? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Els veïns afectats van sol·licitar en el seu moment 
que es pogués garantir el subministrament a través de grups electrògens. Han estudiat 
aquesta possibilitat des del Govern municipal, regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Tant els serveis tècnics de l’Ajuntament com els 
d’Endesa van coincidir que aquesta no era la solució, així es va informar els veïns tant 
de Torre Gironella com de Font de la Pólvora. 

El motiu que els generadors no siguin la solució és per seguretat i no produir cap 
accident elèctric amb el cablejat pels carrers del barri. Farien falta molts generadors 
per aconseguir la potència que dona el transformador. 
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I, ho repeteixo, el problema no és una avaria, que és quan un generador substitueix la 
instal·lació existent, sinó que el problema és de frau i aquí el generador no intervé per 
a res. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Passo a la pregunta 14, perquè me n’ha respost 
diverses de cop. 

Quin és el pla de treball que tenen des del Govern? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, disculpi, disculpi. I 
també ha fet com dues preguntes, que l’onzena era aquesta de «han estudiat aquest 
possibilitat des del Govern municipal?» Que ha dit que en feia dos en una. Si de cas la 
contesti i… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com ha quedat contestat amb la pregunta 
anterior. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara on va? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): La 12. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no sé ara, la que vulgui fer 
ella. 

(Comentaris de fons.) 

Si no les volen fer, doncs que no les facin. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Regidor, li he dit que ja ha contestat… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Escolti, senyora Pujola, disculpi, 
disculpi, disculpi, d’acord? 

La senyora Pujola pot fer les preguntes que li sembli pertinents. 

Va directament a la 14, no? Perfecte. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, alcaldessa, perquè el vicealcalde ha contestat 
ja. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Quin és el pla de treball que tenen des del Govern, 
regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Em remeto a la resposta de la pregunta número 2 
formulada pel Partit Popular. 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Com pensen garantir que no tornin a succeir els 
talls de llum als diferents barris de la ciutat? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU: Miri, l’Ajuntament no pot garantir allò del qual no és 
responsable. Estem destinant tots els esforços perquè no hi hagi talls per 
sobrecàrregues. 

Pel que fa a les avaries, sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà, a Girona i a pertot 
arreu, com crec que pot entendre’s. 

Més àmpliament ha estat contestat en una pregunta anterior del PP. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per tant, no ens pot garantir, regidor, als veïns i 
veïnes que la situació no es repetirà? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No entenc per què em pregunta dues vegades 
seguides el mateix; per tant, li responc el mateix: l’Ajuntament no pot garantir allò del 
qual no és responsable. Estem destinant tots els esforços perquè no hi hagi talls per 
sobrecàrregues. 

Pel que fa a les avaries, sempre n’hi ha hagut i sempre n’hi haurà, a Girona i a pertot 
arreu, com crec que pot entendre. 

Més àmpliament ha estat contestat en una pregunta anterior formulada pel PPC. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per tant, entenc, regidor, que tampoc podrà 
garantir que les persones que necessiten connectar màquines a la nit per poder 
respirar podran fer-ho sense estar pensant si els marxarà o no la llum? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): La 18. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Li repeteixo el mateix. Ara bé, respecte a la gent 
que per problemes de salut necessita tenir aparells connectats al corrent, ja vam dir 
que aquesta era una de les nostres prioritats i ens vam estar estudiant instal·lar SAI en 
aquests casos. 

Des de Serveis Socials ens asseguren que ja s’ho han mirat i ha sigut a través de la 
Seguretat Social com han anat solucionant aquests problemes. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Han trobat proves de frau elèctric i de 
sobrecàrrega a la línia, regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): L’Ajuntament té informes tant dels Mossos 
d’Esquadra com de la Policia Municipal al respecte, fins i tot han sortit imatges a la 
premsa que així ho acrediten. 

Sra. Míriam Pujola Romero (CiU): Es pot provar la mala fe d’aquells infractors 
puntuals que han perjudicat el subministrament a diferents barris de la ciutat? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Actua de mala fe tot aquell que disposant dels 
mitjans econòmics suficients defrauda la comunitat i posa en risc, fins i tot, la vida dels 
seus veïns i veïnes. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Què farà l’Ajuntament en cas de tenir identificades 
les persones que causen frau elèctric, regidor? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Em remeto a la resposta de la pregunta número 8 
formulada pel Partit Popular, i li garanteixo que actuarem jurídicament, perquè el frau 
és un risc per a tot el barri i no ho podem deixar passar. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per què han deixat créixer el problema fins que la 
situació ha estat crítica? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com li deia en una resposta anterior, avui he 
vingut a explicar què estem fent i no a respondre demagògia. Hem actuat des del 
primer moment i fa anys que estem prenent mesures. 

Però com podem veure a través dels mitjans, el problema del frau és un problema 
global d’aquest hivern, i d’aquest hivern en particular, s’ha expandit de manera 
important i preocupant a Girona i a moltes altres ciutats de Catalunya i de tot l’Estat 
espanyol. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Regidor, si els talls de llum s’haguessin produït al 
centre de la ciutat s’haurien gestionat amb la mateixa ineficiència, ineficàcia i 
inoperància? 

El Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Ja li he dit a la pregunta número 9 que 
nosaltres treballem per a tots els ciutadans per igual. I per respecte a tothom, li 
demano que no faci distincions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si li sembla, els 
demano que ens permetin fer un petit descans, cinc minuts. Estirem les cames cinc 
minuts i tornem a reprendre les preguntes. 

Gràcies. 

(Pausa.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, vagin prenent seient, 
anem a reiniciar la sessió. 

Si us plau, si poden prendre seient, reiniciarem la compareixença. 

Moltes gràcies. 

Ara, doncs, seria el torn del Grup del PSC. Endavant, senyora Paneque. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Només 
permeti’m una prèvia de trenta segons, i és que la nostra interpretació de com havia de 
ser el funcionament ja vam expressar a Junta de Portaveus que enteníem que no 
havia de ser aquesta i que ens hagués semblat, doncs, de més utilitat un debat més 
polític o que se’ns hagués permès fer una introducció més enllà d’aquesta prova de 
lectura a la qual sembla que estiguin sotmetent l’oposició. 

Però, en tot cas, jo aniré llegint… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Paneque… 
(Aplaudiments.) En tot cas, senyora Paneque, aquesta proposta la van fer vostès i van 
dir que s’havia de sotmetre, tal com contempla l’article 93 del ROM, i només fem que 
fer el que vostès van demanar.  

(La senyora alcaldessa i la senyora Paneque parlen alhora.) 

…i li responc. Ara ja vostè pot moure… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Passo a fer les preguntes. Quants talls de 
llum s’han produït a Girona des d’octubre del 2018? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No tenim totes les dades de tota la ciutat, atès que 
aquest és un problema que ara mateix es concentra sobretot a Font de la Pólvora, un 
cop hem solucionat Vila-roja i Torre Gironella. 

En el cas de Font de la Pólvora, s’hi han produït 275 talls, dels quals 7 són atribuïbles 
a avaries que és responsabilitat d’Endesa, la resta són atribuïbles a sobrecàrregues 
incontrolades. 

A Torre Gironella, han sigut vint-i-sis casos, tots atribuïbles a sobrecàrregues 
incontrolades. 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Els demano que s’han de 
mantenir en silenci, si us plau, gràcies. 

Endavant, senyora Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quants en espais públics? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No tinc aquest detall d’informació. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quants en habitatges privats? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com abans, ja m’agradaria, però no li puc donar 
aquest detall en la xifra. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quants abonats s’han vist afectats per 
aquests talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No tenim xifres absolutes, ens sap greu. Ho hem 
demanat a Endesa, però per llei de protecció de dades no ens han facilitat aquesta 
xifra. 

De totes formes, des de l’Ajuntament hem analitzat les dades nostres i les de la 
companyia Endesa, i que ens diuen aquestes dades. Concentrem-nos en Font de la 
Pólvora, perquè a Torre Gironella i a Vila-roja hem aconseguit acabar amb el problema 
gràcies a la sectorització i també perquè és on ara mateix hi ha més alarma social. 

A l’Ajuntament tenim comptabilitzats 602 habitatges. D’aquests, Endesa manifesta que 
en aquest moment només té 382 contractes. Quan dic Endesa, vull dir Endesa 
Subministradora, que és l’única que subministra i té de tindre tots els contractes a la 
ciutat de Girona, contractes vius i en aquest barri, o sigui que estan vigents i on la 
companyia té la responsabilitat de subministrar llum. I aquests 382, Endesa no ens ha 
respost i, per tant, no podem dir xifres concretes de quants estan al corrent de 
pagament, però calculem que un 40 per cent d’aquests tenen tallada la llum per 
diferents motius, o sigui, 153 habitatges. 

Per altra banda, 220 habitatges ara mateix no tenen cap contracte amb la companyia. 
Pensin que la companyia, en cas d’impagament o deute no dona de baixa el contracte 
d’un habitatge fins passat un mínim de sis mesos, que molt sovint s’allarga fins a un 
any. Per tant, hi ha un 62 per cent dels habitatges que o bé no tenen comptador o bé 
no estan al dia de pagament. Per tant, hi ha un 38 per cent dels habitatges que 
pateixen les conseqüències dels talls malgrat estar al corrent de pagament. 

Endesa ens ha certificat que tant el transformador com les instal·lacions poden donar 
potència i servei correctament als 382 contractes vius. En cas que es donessin noves 
altes o es contractessin potències superiors a les actuals, com passa a qualsevol barri 
de la ciutat, Endesa té l’obligació de condicionar el transformador per haver de donar 
el servei correcte a tots els usuaris. 

Una altra dada, la potència que s’estima que ha de contractar una casa és de 4,75 
quilovats i un pis és de 3,45 quilovats. A Font de la Pólvora tenim un problema que els 
habitatges tenen una potència contractada molt més baixa que la recomanada. He 
parlat amb alguns veïns i han reconegut que tenen contractes entre 1 i 3 quilovats, que 
poden ser insuficients per a tots els aparells que tenim avui en dia. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quantes hores han estat sense llum els 
afectats? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Això sí que li puc contestar. A Font de la Pólvora, 
786 hores. A Torre Gironella, 38 hores. 

(Veus de fons.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, de veritat, hauríem 
d’intentar mantenir silenci. Gràcies. Endavant. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quins són els problemes de les 
infraestructures de la xarxa elèctrica que comporten aquests problemes? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): En el cas de les sobrecàrregues, el problema no 
és de la infraestructura, sinó que és de l’excés de consum del consumidor final. En el 
cas de les avaries, es poden deure a molts problemes diferents. Respecte a les 
infraestructures, hem consultat amb Endesa l’estat de la xarxa i la companyia ens 
assegura que no existeixen problemes en aquest àmbit, però com que volem estar 
segurs que el que diu la companyia és veritat, ens vam adreçar a Indústria per saber si 
realment Endesa complia o no els requisits de qualitat mínima exigibles a la 
infraestructura. Perquè, com ja deu saber, li recordo que qui té la responsabilitat de 
controlar l’estat de les instal·lacions és Indústria i no l’Ajuntament. Segons ens van 
informar i per saber si unes instal·lacions són correctes o no, Indústria marca el barem 
de límit de talls de llum en 2,5 hores/any/habitatge pel total de contractes existents a la 
ciutat. La puntuació que ha tingut Girona l’any 2015 va ser de 0,15 hores/any; el 2016, 
de 0,20; el 2017, de 0,34; i el 2018, de 0,31. Per tant, les instal·lacions de la ciutat 
podem considerar que estan correctes en el global de la ciutat. Hem de reconèixer un 
augment important el 2017, quan no érem precisament nosaltres els responsables de 
la regidoria de Serveis Socials en aquest Ajuntament. Ara ens hi hem tornat a posar i 
la ràtio va baixar l’any passat, segons Indústria. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP). Suposo que no es considera interpel·lació, 
això, oi? L’Ajuntament de Girona ha de tenir un pla de millora de la xarxa elèctrica. El 
té? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No l’hem de tenir. És Indústria, com li deia, qui és 
responsable del control de la companyia i de les instal·lacions. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quin pla de seguiment s’ha fet del pla de 
millora de la xarxa elèctrica? 

El Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Li reitero, com li deia, això correspon a 
Indústria, jo no puc parlar per boca seva. Per tant, l’adreço al departament per 
respondre la pregunta. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Ho farem. Quins són els barris afectats pels 
talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Si parlem de talls de llum per frau elèctric, 
principalment s’han donat a Font de la Pólvora, Vila-roja i Torre Gironella, aquests dos 
últims podem dir que ja estan resolts. Això no descarta algun altre cas puntual en 
algun altre barri de la ciutat, però en cap pas significatiu. Si parlem d’avaries, s’han 
produït avaries en alguns barris de Girona, com passa cada any, i arreu del país. Pensi 
que també es fan talls habituals en zones de la ciutat per fer tasques de manteniment 
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que Endesa ha d’informar prèviament els seus abonats. Per exemple, recentment hi va 
haver un cas a la zona comercial del centre de Girona on Endesa havia programat un 
tall en un dia i una hora concreta que perjudicava els interessos dels comerços; ho 
vàrem parlar amb la companyia i ho vam arreglar adaptant-se als horaris que no els 
perjudiquessin. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Es té un llistat dels greuges causats per 
aquests talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, de tots aquells que ens han estat comunicats. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Hi ha hagut situacions greus provocades o 
succeïdes durant aquests talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Per aquest govern, qualsevol persona que paga 
un servei, si no se li dona, és una situació greu, de greuge. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quins problemes professionals a empreses o 
persones que treballen des de casa han causat aquests talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No hem rebut cap queixa en aquest sentit, 
evidentment cadascú coneix el seu cas particular. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): L’empresa ha tingut en compte en les seves 
factures aquests talls per abaratir-ne el cost? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Tal com he dit abans, l’article 105.2 del Reial 
decret 1995/2000 concreta el pla d’indemnitzacions que ha de practicar la companyia 
subministradora dels talls de llum, així ho hem informat a la gent afectada perquè 
pugui fer-ne les reclamacions. Les companyies ho han de fer també de manera 
automàtica a finals d’any, emplacem tothom que estigui amatent perquè ho compleixin. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): L’abaratiment del cost de la factura per talls 
de llum ha succeït en totes les ocasions? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No tenim informació al respecte, és una relació 
entre l’abonat i la companyia. Però, com ja hem dit, nosaltres ens preocupem pels 
ciutadans de Girona i sempre ens hem ofert a ajudar a trobar solucions. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quantes famílies amb problemes de salut 
s’han vist afectades pels talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Deu. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): És cert que als diferents abonats afectats 
pels talls de llum d’un barri es dona el mateix número d’incidència? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No, em penso que ho té mal entès. El número de 
referència que dona Endesa és el número d’avís, no d’incidència, que és un número 
intern de la companyia. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): En cas que la resposta anterior sigui sí, no és 
aquesta una manera d’amagar que en realitat hi han moltes més incidències que les 
que apareixen a la llista oficial d’Endesa, o d’incidències? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com que la resposta a la pregunta anterior és 
negativa, no li puc respondre la pregunta. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Durant els treballs de sectorització fets per 
l’empresa, s’han produït afectacions a electrodomèstics particulars que s’han espatllat i 
molts ja no es poden arreglar, les assegurances no cobreixen si en un mateix domicili 
hi ha diferents pujades de tensió que espatllen els electrodomèstics. Això causa 
greuges. Quina opinió té sobre aquesta qüestió el govern de l’Ajuntament de Girona? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Totes aquelles persones que estiguin al corrent de 
pagament tenen mecanismes i drets respecte a l’empresa si aquesta no ha actuat 
correctament. Com li deia abans, això és una relació entre empresa i client. Ara bé, la 
nostra opinió és que si es pot acreditar que un aparell s’ha espatllat per aquestes 
tasques, la companyia hauria de trobar la manera de compensar-ho a tots aquelles 
que tinguin la llum contractada. Però això, evidentment i com ja sap, no és de la nostra 
competència. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): És del seu coneixement que la companyia ha 
informat veïns que o han d’esperar un període de temps llarg per tal que s’arregli el tall 
de llum o bé s’informa que es cobrarà el desplaçament? Quina és la l’opinió del govern 
sobre aquesta qüestió? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com abans, són unes condicions que marca la 
companyia i que correspondria a l’Estat legislar de manera diferent, per tant, li 
aconsello en aquest sentit que parli amb el Ministeri d’Indústria, que és el seu partit ara 
en aquest moment que està al govern. Consultats a Endesa, nega tal extrem. Sí que 
és cert, segons ens informa la companyia, que quan es requereixi per una avaria i 
aquesta avaria només consisteixi a aixecar els limitadors es cobra el servei. Aquestes 
condicions per a tothom, a tots els abonats de la ciutat i del país. Si vostè truca a 
Endesa i ells han d’aixecar el limitador, també li cobraran el desplaçament. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): És del seu coneixement que l’empresa ha 
suggerit a diferents veïns i veïnes que contractin més potència, però és obvi que el 
problema és de la xarxa elèctrica. Això l’Ajuntament ho comparteix, que els veïns han 
de contractar més potència per evitar els talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): És cert que s’estima que el consum d’una família 
és de 14 quilovats/dia, això és una mitjana, però cadascú pot adaptar la potència al 
seu consum. Ara bé, si gasten més del que té contractat, evidentment això li pot 
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produir talls de llum en aquest habitatge. Això no vol dir que obligatòriament s’hagi de 
contractar aquesta potència. Evidentment si vostè té més consum, ha d’augmentar la 
potència contractada. Crec que això és d’una lògica «aplastant», però bé, això crec 
que més que de política estem parlant d’un tema domèstic d’electricitat o lampisteria, 
digui-li com vulgui. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): El govern de l’Ajuntament de Girona 
assegura que amb la contractació de més potència no hi hauria talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): L’Ajuntament de Girona no és qui per assegurar 
res d’allò que no té la plena competència. Vostè fa una hipòtesi que jo no li puc 
contestar. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): L’Ajuntament de Girona ha pensat fer alguna 
campanya per mantenir informats els veïns i veïnes dels seus drets per impedir que 
ningú tregui profit d’aquesta situació terrible? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, de fet, ja ho estem fent amb reunions amb 
veïns i veïnes. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quantes reunions ha tingut l’Ajuntament de 
Girona amb l’empresa? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Quinze reunions, la primera, l’octubre de 2017. 
Per cert, que el dia 5 de desembre de 2017 estava present el senyor Òscar Aparicio, 
que precisament era una persona de la seva confiança quan era al govern i que es va 
mantenir en el càrrec uns mesos més. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Senyor Berloso, si continua així, al final sí 
que hauré de demanar per al·lusions. A data d’avui, a quins acords s’ha arribat? 
Quines persones de l’equip de govern s’han reunit amb l’empresa? No sé si considera 
que m’ho ha contestat amb l’anterior. I a data d’avui, a quins acords ha arribat amb 
Endesa? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Li puc respondre de les persones que s’han reunit 
amb l’empresa. L’alcaldessa Marta Madrenas, el regidor senyor Cristóbal Sánchez i jo 
mateix, i desconec si vostè ho va fer quan tenia la responsabilitat de serveis socials. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Estàvem al mateix govern, senyor Berloso. 
Amb quins responsables de l’empresa s’ha reunit el govern de l’Ajuntament de Girona? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Perdó? 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Pregunta 26, Amb quins responsables de 
l’empresa s’ha reunit el govern de l’Ajuntament de Girona? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, amb la directora general d’Endesa, el 
coordinador general distribuïdor de la zona, cap de zona de la distribuïdora, cap de 
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zona dels serveis tècnics, cap de serveis tècnics de Girona, cap de zona de la 
comercialitzadora i cap de Girona de la comercialitzadora. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): El govern de l’Ajuntament de Girona ha 
recollit les incidències dels veïns i veïnes afectades? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Em remeto a la resposta a la pregunta número 10 
formulada per vostès mateixos. Sí, els que ens ho han comunicat. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): S’ha valorat tenir un telèfon d’afectats? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): No, ja existeixen actualment diverses vies per fer 
els reclamacions, per exemple, a través de la mateixa companyia o a través de l’oficina 
d’atenció al consumidor, la bústia d’avisos i altres. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): El govern de l’Ajuntament de Girona ha 
valorat presentar una demanda conjunta amb els veïns i veïnes de Girona? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Em remeto a la resposta de la pregunta número 9 
formulada pel PPC. Com he dit, si Endesa no compleix amb les seves obligacions 
contractuals, l’Ajuntament ajudarà els veïns i veïnes perjudicats. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): L’Ajuntament de Girona ha fet algun estudi 
per tenir coneixement de les millores que calen a la xarxa elèctrica per no patir els talls 
de llum periòdics? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Em remeto a la resposta de la pregunta número 6 
formulada per vostès mateixos. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): El govern de l’Ajuntament de Girona ha fet 
reunions amb els veïns i veïnes? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, com bé saben, perquè han sigut públiques. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): A quins llocs s’han fet aquestes reunions? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Principalment al Centre Cívic Onyar, a 
l’Ajuntament, concretament al despatx d’Alcaldia, a la regidoria de Serveis Socials, al 
Saló de Plens, al local de l’Associació de Veïns de Font de la Pólvora, a l’oficina de 
l’OCU de la Generalitat, al despatx del Síndic de Greuges, al despatx del Defensor de 
la Ciutadania i a la Subdelegació del Govern d’Espanya. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Com s’han comunicat les reunions al conjunt 
complet de veïns i veïnes afectades? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): A través del centre cívic i serveis socials del 
mateix barri i d’altres associacions que treballen al barri. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Aquesta problemàtica s’ha traslladat al 
departament corresponent de la Generalitat de Catalunya, que no ho posa, però és el 
Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, el 14 de maig de 2018 vàrem presentar 
denúncia de la situació dels barris al Departament d’Empresa i Coneixement als 
Serveis Territorials de Girona. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quines reunions s’han fet amb altres 
administracions per intentar trobar solucions als problemes dels talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
Subdelegació del Govern de l’Estat de Girona. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Si l’alcaldessa en sessió plenària ha 
reconegut que la delinqüència és molt minoritària, per què el govern de l’Ajuntament 
de Girona ha atribuït els talls de llum a la delinqüència? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Nosaltres no atribuïm els talls de llum a la 
delinqüència, sinó al frau elèctric, perquè és una evidència que bona part dels talls de 
llum venen provocats pel frau elèctric, i el frau elèctric està tipificat dins del Codi penal 
com una estafa i, per tant, una conducta delictiva. Però, més enllà del delicte, 
l’alcaldessa ha insistit que la principal preocupació és com aquesta conducta pot 
afectar la seguretat i la convivència dels veïns. I més enllà de les evidències que han 
trobat els cossos policials, tenim també una dada que ens demostra el frau i, per tant, 
la conducta delictiva, i és com descendeix el consum de llum quan hi ha operacions 
policials, que baixa de manera substancial, fins i tot a més d’un 70 per cent. 

Una altra cosa és el motiu del frau, per això des de serveis socials treballem perquè 
qui no disposi de recursos pugui resoldre la seva situació. Si en algun moment vostès 
volen, aquí hi ha una gràfica que ens ha fet arribar Endesa de les baixades de llum en 
el moment que arriba la policia a fer inspeccions. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Per què un veí que té tots els rebuts al dia ha 
de sortir perjudicat dels talls de llum amb la justificació que hi ha gent que té la llum 
punxada? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): És una resposta tècnica, però com ja hem 
contestat en la seva pregunta número 11, és injust i greu. Aquesta ha sigut sempre la 
nostra prioritat, ho hem repetit en moltes ocasions. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Si l’alcaldessa assegura que la culpa dels 
talls de llum és de gent que punxa la llum i és conscient que hi ha veïns i veïnes que 
estan lluitant perquè no hi hagi talls de llum, creu que aquestes paraules poden crear 
problemes directes a veïns bones persones que estan lluitant només per no patir talls 
de llum als seus barris? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): El que hem fet és una anàlisi de la realitat i 
aquesta és que molts dels problemes de talls de llum venen provocats pel frau de qui 
punxa la llum. Si no enfoquem correctament el problema, no trobarem la solució. Amb 
aquesta pregunta ens està proposant que amaguem el problema? Els mateixos veïns 
honestos que estan al dia ens han manifestat la necessitat de resoldre el problema i 
que no hagin de pagar justos per pecadors. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): La resposta a la seva pregunta és no. Des de 
fa vint anys els aparells electrodomèstics han augmentat molt a cada domicili, això pot 
ser la causa principal d’un augment de l’ús d’electricitat i, per tant, una de les causes 
dels talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Em remeto a la resposta de les preguntes 20 i 21 
formulades per vostè. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Per què el govern de l’Ajuntament de Girona 
ha defensat aquesta justificació de l’empresa sobre la delinqüència, quan resulta obvi 
que ningú que tingui les factures al dia ha de patir la conseqüència perquè hi hagi 
altres persones que no paguin la llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): El govern no defensa l’empresa, sinó que 
comparteix algun argument tècnic que dona Endesa amb relació a la sobrecàrrega 
donada pels que practiquen el frau en perjudici dels afectats. Torno a insistir en el 
principi de la realitat, i això passa a Girona i també en altres ciutats del país. Les 
preguntes formulades per vostè números 11, 20, 21 i 39 contenen les respostes a 
aquesta pregunta. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Per què s’han desenvolupat arguments on 
s’ha apuntat directament un barri de la ciutat que ha estat caracteritzat com a zona on 
hi ha delinqüència? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): A quin barri es refereix? 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Al que vostè ha afirmat. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): La resposta se la pot donar vostè mateixa, ja que 
havia format part de la Junta Local de Seguretat. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Senyor Berloso, com que és la quarta 
vegada, també li dic que el 2007, quan jo tenia aquesta responsabilitat, la situació no 
va arribar a aquest límit. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Paneque, escolti’m un 
moment, no me talli. Li prego, si us plau, que no té la paraula per fer altre tipus de 
manifestacions. Gràcies. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quin estudi té l’Ajuntament de Girona per 
manifestar tan clarament que en un barri hi ha més delinqüència que en un altre? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Nosaltres, i segons informes policials, parlem de 
frau elèctric, mai hem acusat així en genèric que a un barri hi hagi més delinqüència 
que a un altre. Li demano que no faci demagògia. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Es realitzen inspeccions d’habitatge per 
habitatge que permetin afirmar i saber amb certesa on hi ha més delinqüència i 
sobreconnexió delictiva a la xarxa? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): El que es realitza són inspeccions al quadre de 
comptadors de cada habitatge. Com sap, són operatius conjunts entre companyia, 
Mossos d’Esquadra i Policia Municipal. Em permeto recordar-li que vostè va ser 
regidora de seguretat i va viure operacions d’aquest tipus. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Crec que ha quedat clar. L’alcaldessa ha 
manifestat en infinitud d’ocasions que la desobediència s’ha de fer en situacions que 
ella considera injustes durant la manifestació pels talls de llum va tancar l’Ajuntament 
de Girona a través de la Policia Municipal. A Girona, les situacions injustes que 
exigeixen desobediència les escull l’alcaldessa? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Pregunta que no respon a la realitat i és 
demagògica. El que es va fer és demanar a una comissió en representació dels 
manifestants i se’ls va rebre en el despatx d’Alcaldia, no recorda que vostè i altres 
regidors hi eren? Per tant, no es va tancar l’Ajuntament. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): El dia de la manifestació l’alcaldessa no es va 
reunir amb els veïns i veïnes, aquell dia, sí, l’endemà. Quins són els motius? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): En aquells moments estava fora de l’edifici 
consistorial, tal com es va dir, perquè l’alcaldessa és una persona que es passa moltes 
hores voltant per la ciutat i parlant amb els veïns i veïnes. Un cop al mes fa un dinar... 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi. És l’últim cop que 
adverteixo que no poden fer aquests comentaris, ni interrompre el Ple d’aquesta 
manera. És l’últim cop, de veritat, després, escolti, això no podrà ser, haurem de 
desallotjar, no pot ser. Els he demanat cinc vegades amb tot el respecte. Escolti... 
Gràcies. De veritat, si us plau, mantinguin el respecte. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Un cop al mes fa un dinar en una escola pública 
del municipi i aquell dia ja tenia agendat de feia temps dinar a l’escola de Domeny, no 
es va reunir amb l’equip docent. Com sap, els dinars a les escoles es fan aviat. A més, 
des de la plataforma organitzadora no s’havia avisat a ningú del govern que es voldria 
mantenir una reunió formal per al mateix dia. El funcionament habitual és demanar les 
reunions amb temps. Tot i això, i atesa la situació dels veïns, es va organitzar una 
reunió per a l’endemà mateix a les nou del matí. 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Aquell dia el govern de l’Ajuntament de 
Girona va dir que hi hauria solucions durant la següent setmana, pròxima setmana. 
Això no es va produir. És un incompliment o una mentida? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Crec que està mal informada. El que es va quedar 
aquell dia amb la comissió dels manifestants és que l’endemà ens trobaríem al Saló de 
Plens amb la presència i participació de l’alcaldessa, i les parts vàrem signar un 
document que ho acredita i així va ser. Per tant, ni incompliment, ni mentida, només 
veritat. I la prova que s’han solucionat aspectes que s’han fet ja les reunions amb 
serveis socials a Font de la Pólvora i que a Torre Gironella ja no hi tenen problemes. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quantes famílies han estat ateses per 
pobresa energètica el 2018? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Quaranta-tres famílies. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quants pisos o llars estan en situació 
irregular de comptadors per manca de recursos? En quins barris estan situats? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Ara mateix no tenim la xifra, ja que no serà fins al 
dia 28 d’aquest mes que acabarà el termini que ens hem donat per tal que totes 
aquelles que estiguin en situació irregular passin a serveis socials del barri per 
actualitzar la seva situació. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quines accions porta a terme l’equip de 
govern per regularitzar aquestes situacions i evitar el perill d’incendi que poden 
comportar? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): M’agrada sentir que a vostè també li preocupa el 
perill d’incendis, compartim aquesta preocupació. Em remeto a la resposta de la 
pregunta número 2 formulada pel PPC. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quants recursos s’han destinat el 2018 a 
pobresa energètica i amb quines accions? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): 17.662,38 euros. Les accions fetes han consistir a 
ajudar a pagar les factures de la llum a famílies vulnerables dictaminades des de 
serveis socials d’aquest Ajuntament. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Quantes famílies s’han atès des del Centre 
Cívic Onyar en el dispositiu especial d’atenció establert després de la reunió amb els 
representants veïnals de Girona Est? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Tal com hem comentat a la pregunta 48, fins al dia 
28 d’aquest mes no tindrem les xifres finals de famílies. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): D’aquestes famílies ateses, a quantes s’ha 
pogut donar una solució perquè no continuïn patint talls de llum? 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Li responc com a la pregunta anterior, encara no 
està finalitzat el termini establert. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): En quants casos s’ha evitat el tall de llum des 
de l’Ajuntament en empara del que disposa la Llei 24/2015 durant el 2018? Quin 
import econòmic ha representant de fons públic i quin d’empreses subministradores? 
En quins barris de Girona s’ha actuat en aquest sentit? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): En quaranta-tres casos, on s’ha restituït la llum 
sense que això hagi representat cap desemborsament, s’han concentrat sobretot a 
Font de la Pólvora. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I em sembla que aquesta era la 
darrera pregunta, veritat? Moltes gràcies. Doncs passaríem ara al torn de CUP - Crida 
per Girona. Endavant, senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Les preguntes, 
diguéssim, estan agrupades en número. Li faig per número, d’acord? 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No es preocupi, faci tot... Sí, sí, 
d’acord. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): De talls de llum a la ciutat i 
especialment a alguns barris de la perifèria degut al mal estat de les instal·lacions 
elèctriques fa anys que se’n produeixen i que ho denunciem. El mes de novembre de 
2018, però, s’intensifiquen aquests talls de llum en alguns barris. Quines mesures 
prenen aleshores des d’aquest govern? Quines gestions s’han fet amb l’empresa 
subministradora? Quina és la resposta que dona la companyia davant dels talls de 
llum que s’han anat produint als diversos barris de la ciutat? Montjuïc, Sant Daniel, 
Sant Narcís, Girona Est, Torre Gironella, Germans Sàbat i Taialà, entre d’altres. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, vostès fan una afirmació sobre les 
instal·lacions elèctriques dient que estan en mal estat, però sense aportar cap dada 
que demostri aquesta tesi. Entenc que calen criteris tècnics per fer aquesta afirmació i 
a mi m’agrada treballar amb rigorositat i escoltant tothom, no fent judicis de valor. 
Contestant, pel que fa a les mesures, ja les he respost àmpliament i per les altres 
preguntes, em remeto a la resposta de la pregunta número 2 formulada pel PPC, a la 
pregunta número 4 formulada pel PPC i a la pregunta número 25 formulada pel PSC. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si prefereixen, ho podem tornar 
a repetir, però és una mica... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): No, és que el format realment té un 
punt d’absurditat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): El novembre de 2018 Endesa feia 
públic que els talls de llum responien a una estratègia de talls selectius i intencionats 
davant la detecció de sobrecàrregues. Va comunicar Endesa l’aplicació d’aquesta 
estratègia a l’Ajuntament de Girona? Quan i com? Quina va ser la reacció del govern 
gironí? Van fer algun tipus d’exigència a la companyia amb relació a aquest 
procediment i informació prèvia als territoris afectats, atenció especial a les llars amb 
persones especialment vulnerables? Quins barris afecta aquesta estratègia de talls 
selectius? Des de l’Ajuntament de Girona es va fer algun tipus d’intervenció informativa 
als territoris afectats? Han rebut algun tipus de retorn de la companyia amb relació als 
resultats d’aquesta estratègia? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, en primer lloc, de talls selectius no se’n fan. 
Els talls venen donats de manera automàtica per les mateixes proteccions del sistema 
quan hi ha sobrecàrregues. Entenc que al que es refereixen és a la sectorització, que 
evidentment és una estratègia consensuada entre l’Ajuntament i Endesa i que ha 
demostrat ser un èxit. L’hem fet a Vila-roja i a Torre Gironella, i ara ho estem fent a 
Font de la Pólvora, on estem a la meitat del barri. 

Segon, Endesa va comunicar a l’Ajuntament que posaria en marxa el pla de 
sectorització acordat en la reunió on hi era present la Generalitat, això ho va fer com la 
millor solució davant la demanda de l’Ajuntament de respostes pels talls de llum. 

Tercer, l’exigència per part de l’Ajuntament que tota aquesta obra es fes el més ràpid 
possible i amb les mínimes afectacions als veïns. Aquesta va ser l’exigència que la 
companyia es va comprometre a complir en la mesura que li fos possible. 

Quart, repeteixo, no són talls selectius, el pla de sectorització afecta Torre Gironella, 
Vila-roja i Font de la Pólvora. Sí que hem rebut retorn, tant de la companyia com 
sobretot dels veïns, que és qui ens preocupa. I, com deuen haver vist en premsa, els 
veïns estan contents amb els resultats. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Aquests talls afectaven també 
instal·lacions municipals, com algunes escoles públiques, ha fet l’Ajuntament de 
Girona alguna reclamació a la comercialitzadora per aquest motiu? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): S’està estudiant. Evidentment és un punt sensible 
que hem comentat amb la direcció dels dos centres on hi ha hagut aquests problemes. 
La solució és indestriable de la que s’apliqui a tot el barri. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Al Ple de desembre des del nostre 
grup municipal els fèiem un prec en què sol·licitàvem un reforç en l’atenció que ofereix 
l’OIAC als barris amb unes sessions especials per ajudar i acompanyar els veïns i 
veïnes dels principals barris afectats pels talls de llum en la interposició de 
reclamacions a les comercialitzadores amb l’assessorament i acompanyament de 
l’OMIC. S’ha fet alguna actuació en aquest sentit? Com s’ha concretat? Dates? 
Persones ateses? Tenen comptabilitzades quantes persones amb comptador 
regularitzat s’han vist afectades per talls de llum a la ciutat en els darrers sis mesos? 
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Davant d’aquesta realitat, tenen previst emprendre com a Ajuntament de Girona 
alguna demanda contra la companyia subministradora pel mal servei donat a la ciutat? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, amb el primer, sí. En el segon, a l’Oficina 
Municipal d’Informació Ciutadana, fins a dia d’avui, ningú s’hi ha apropat sol·licitant 
ajuda. Tercer, em remeto a la resposta de la pregunta número 3 formulada pel PSC. I 
quart, em remeto a la resposta de la pregunta número 9 formulada pel PPC. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): El 2014-2015 es va fer un procés 
de regularització del fluid elèctric al barri de Font de la Pólvora. Quantes unitats de 
convivència s’hi van acollir i a quantes se’ls va denegar? Es va fer alguna acció de 
tipus educatiu per acompanyar aquest procés? Sensibilització per a l’estalvi energètic, 
drets i deures dels consumidors? S’ha vinculat d’alguna manera aquest procés al Pla 
integral de Girona Est? S’ha fet algun informe de valoració d’aquesta mesura? Amb 
quines conclusions? Si no és així, quina valoració es fa de la mesura d’ara fa quatre 
anys? S’ha fet algun seguiment posterior per part de l’Ajuntament i/o per part d’Endesa 
per garantir el bon estat de les instal·lacions i evitar connexions irregulars? El conveni 
va generar un deute amb Endesa, s’ha resolt aquest deute? Si no és així, quina 
quantitat resta per pagar? Té l’Ajuntament de Girona algun altre deute amb aquesta 
empresa? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Davant de l’allau de preguntes que avui m’han fet 
tots vostès, jo m’he concentrat en la informació del cas pel qual han demanat aquesta 
compareixença. A més, em consta que vostès han consultat els expedients del procés 
de regularització 2014 i 2015, per tant, tota la informació és la que conté els 
expedients detallats consultats per vostès i, per tant, entenc que ja tenen les 
respostes. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Això és una compareixença pública. 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyora Pèlach, 
aquesta és la resposta que li fem. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Demano..., apel·lo al senyor 
secretari que diu que ens ha de respondre les preguntes que fem i no m’està 
responent les preguntes que li estic fent, m’està dient que jo he consultat uns 
expedients, però això és una compareixença pública, la meva consulta dels expedients 
no ho és. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Ho faci constar a l’acta 
del Ple, aquesta manifestació que fa la senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): A més dels talls de llum i les seves 
conseqüències més immediates, de tot aquest procés ens preocupa especialment 
l’estigma que s’ha creat cap als barris de la ciutat més afectats per aquests talls de 
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llum. Declaracions com les de la pròpia alcaldessa, el discurs de la companyia 
subministradora als mitjans de comunicació culpabilitzant el veïnat dels talls de llum i 
generalitzant les situacions d’irregularitat i/o frau han aprofundit i intensificat els judicis 
i estigmes negatius cap a alguns barris de la ciutat. Tenen previst fer alguna actuació 
en aquest sentit? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, em remeto a la resposta de la pregunta 
número 16 formulada pel Partit Popular de Catalunya. Aquest govern no estigmatitza 
ningú, una altra cosa és la interpretació i demagògia que fan des d’alguns partits per 
treure rèdit de determinades situacions. I, com també hem dit abans, la realitat és la 
que és. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Estarien disposats a fer una 
audiència pública en què la ciutadania els pugui interpel·lar per donar respostes i 
explicacions als veïns i veïnes de Girona amb relació a aquests talls de llum? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Hem informat i estem treballant a tots els barris 
que han patit aquesta situació, hem fet assemblees obertes amb els veïns a Font de la 
Pólvora i hem fet reunions amb els representants veïnals d’altres barris i de tota la 
ciutat, hem fet també compareixences de premsa, hem informat a través de les xarxes 
social i avui estic compareixent aquí. Volen encara més transparència? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): La resposta és no, entenc. Quines 
són les mesures previstes a partit d’ara? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): N’he parlat al llarg de tota la nit, perquè això m’ho 
han preguntat tots, crec que no cal repetir-nos perquè ja ha quedat contestat. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): El model energètic actual a la 
nostra ciutat genera una gran dependència cap a l’única empresa subministradora 
que, a més, exerceix com a comercialitzadora tant a l’Ajuntament com a moltes 
famílies gironines. Aquest model oligopòlic genera grans beneficis a les multinacionals 
del sector energètic mentre augmenta la pressió cap a la ciutadania, les tarifes pugen i 
són cada vegada més les unitats de convivència que no poden fer-hi front. La pobresa 
energètica i les males pràctiques de les companyies són més difícils de resoldre des 
d’aquesta situació de dependència. En aquest sentit, han previst algun tipus de 
mesures que permetin avançar cap a la sobirania i autosuficiència energètica de la 
nostra ciutat? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, això és una pregunta o és un míting? No ho 
sé. En tot cas, estem fent diverses actuacions per millorar la gestió energètica de la 
ciutat, per exemple estem canviant tota la il·luminació de la via pública per llums de 
LED i hem analitzat a fons el consum energètic dels equipaments municipals per veure 
on podem estalviar i on podem aplicar energies alternatives. Per exemple, aquest 
hivern hem estrenat una caldera de biomassa a l’Escola Carme Auguet, també estem 
mirant possibilitats en energia fotovoltaica i geotèrmica. 
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A més, i com que vostè fa referència a les multinacionals, li recordo que des de 
l’Ajuntament vam explorar la possibilitat de contractar l’empresa Som Energia, però 
ells mateixos ens van dir que no tenien capacitat econòmica per assumir en bloc el 
subministrament de tota l’energia que genera l’Ajuntament. Tampoc vam voler dividir 
en apartats aquesta gestió de l’energia perquè llavors se’ns incrementava el preu que 
havíem d’acabar pagant tots els gironins. Per tant, aquesta és la realitat i nosaltres 
podem acreditar una bona gestió en aquest tema. Vostès només acrediten grans 
retòriques i discursos que xoquen després amb la realitat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja està senyora Pèlach? Era la 
novena. D’acord, ara la portaveu d’Esquerra-MES, la senyora Maria Mercè Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Comencem, la 
primera pregunta. Una sentència del jutjat contenciós administratiu número 16 de 
Barcelona dona la raó a l’Ajuntament de Sabadell per sancionar amb 10.001 euros 
l’empresa subministradora Endesa Energia XXI per tallar el llum a una família de forma 
improcedent. Atenent que els talls de llum que s’han produït a la ciutat són de molta 
gravetat i fa molts dies que duren, ha iniciat l’Ajuntament de Girona algun expedient 
sancionador a l’empresa subministradora? Si és així, com ho ha fet. I si no és així, per 
què no ho ha fet. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Miri, com he respost abans a la pregunta número 
9 del PP, ja he dit que hi ha uns mecanismes entre companyia i clients per resoldre 
aquestes situacions. Ara bé, des de l’Ajuntament estem amatents perquè en el cas que 
Endesa no respectés els drets que tenen els abonats, ajudarem els veïns i veïnes 
perjudicats. I no hem obert expedients perquè hem preferit treballar conjuntament per 
resoldre amb urgència els talls de llum, que era la nostra prioritat abans que no iniciar 
altre tipus de procediments. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): S’ha reunit algun representant de 
l’Ajuntament amb l’empresa subministradora per intentar resoldre el problema? Si és 
així, ens agradaria saber qui s’hi ha reunit, en quantes ocasions i el contingut de les 
reunions. I si no és així, ens agradaria saber per què no s’hi ha reunit. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Bé, en tot cas, em sap greu, tinc que respondre..., 
com que vostès són els últims i aquestes preguntes han anat a apareixent, sento 
molt..., vull dir, crec que ja estan informats per les respostes... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies. Comparteix el senyor Berloso les 
declaracions de l’alcaldessa Marta Madrenas per les quals s’estigmatitzava tot un 
barri? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Aquesta pregunta crec que ja me l’han feta i ja l’he 
resposta, tant la pregunta número 6 de Ciutadans, la 36 i 38 del PSC. Dir-li que mai 
hem criminalitzat un barri, sinó que hem explicat el perquè hi havia talls de llum. 
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Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Com hagués actuat l’Ajuntament de Girona 
si els talls de llum s’haguessin produït al centre de la ciutat? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sento que ha estat respost també amb la pregunta 
número 9 de Ciutadans i, per tant, em remeto al que he manifestat. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Com hagués actuat l’Ajuntament de Girona 
si els talls de llum haguessin afectat establiments de gran importància comercial? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Queda contestada, imagino per la... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Per què l’Ajuntament no ha implementat 
solucions transitòries com ara contractar generadors o buscar alternatives per evitar la 
parada energètica als barris de la ciutat? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): L’he resposta, i li recordo que els generadors no 
són la solució, la solució per acabar amb les apagades és acabar amb els fraus. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Ha demanat l’Ajuntament de Girona ajuda 
a administracions supramunicipals per fer front als talls de llum als barris de la ciutat? 
Si és així, ens agradaria saber en quantes ocasions i el contingut de les reunions. Si 
no és així, ens agradaria saber per què no s’hi ha reunit. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí que ens hi hem reunit, també ho he explicat. I 
per recordar-li simplement que amb l’Estat i amb la Generalitat. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Què pensa fer l’Ajuntament de Girona a 
partir d’ara per resoldre la problemàtica? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): És que també ha quedat respost i no sé si tornar-li 
a llegir... Gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): I l’última pregunta, l’Ajuntament de Girona 
iniciarà alguna acció jurídica administrativa per compensar els veïns que s’han vist 
afectats pels talls de llum i que tot i així han seguit pagant les seves factures? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): És evident que l’Ajuntament de Girona sempre 
hem dit que ens posarem al costat si Endesa incompleix aquell decret o aquella llei 
que hem fet referència, doncs l’incompleix. 

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

8. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 8 de 
l’ordre del dia, en aquest cas, precs i preguntes. Hi ha algun prec, senyora Veray, o 
pregunta? 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Disculpi, és que he tingut una baixada de sucre. 
Ja està. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si necessita sortir un moment i 
tornar a entrar... Vull dir que si necessita descansar un moment, ho pot fer. Perfecte. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, ja està. L’únic, que he vingut corrent, perdó, 
em disculpo. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant, senyora Veray, 
doncs. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Nosaltres teníem dos precs i una pregunta. La 
pregunta és molt ràpida. En el debat que va haver-hi del Barri Vell on vam assistir tots 
els grups municipals, per part de l’Associació del Barri Vell es va preguntar al regidor 
del govern present sobre el Pla d’usos d’equipaments. La pregunta era molt clara: 
vostès abordaran aquest tema el primer trimestre del 2019? El regidor va contestar 
tirant pilotes fora. I jo li pregunto avui aquí: compliran i es comprometen, aquest equip 
de govern, a tirar endavant el Pla d’usos d’equipaments del Barri Vell el primer 
trimestre de 2019 o seguiran dient només 2019 i qui dia passa any empeny i, per tant, 
després de les eleccions, ja veurem? Aquesta és la pregunta. 

I els precs. Un. Expliquin ja la veritat de què ha passat i què està passant amb el 
Bloom. Crec que la notícia d’ahir a un mitjà de comunicació d’aquesta ciutat ha posat 
en alerta ja totalment tots els gironins i les gironines que volen saber la veritat. 

Dos. Si us plau, el tren turístic, no cal esperar, anar esperant, tot el dia esperem 
estudis. Si us plau, actuïn d’una vegada, actuïn d’una vegada perquè ens quedem 
sense aquest servei. 

I tres, i ja acabo. Senyora alcaldessa, les sentències es compleixen, no es busquen 
fórmules imaginatives per no complir-les. Per tant, la sentència que li diu que no podia 
pagar la quota de l’AMI de 2014 l’ha de complir. I jo el prec que li faig és: arrel 
d’aquesta sentència, si us plau, actuï d’ofici aquest Ajuntament, tiri enrere totes les 
quotes que s’han pagat a l’AMI dels anys següents, perquè, si són impugnades, sap 
perfectament que les perdrà. El propi informe jurídic d’aquest Ajuntament li diu que no 
presenti cap més recurs, que no li recomana. Per tant, faci cas els juristes d’aquest 
Ajuntament, reclami la quota de 2014 a l’AMI i ja d’ofici actuï per 2015, 2016 i 2017, 
que són les que s’han pagat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Ha passat avui per aquest Ple 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en referència al pagament 
de la quota de l’AMI i li vull fer unes preguntes sobre aquest tema. Primera, han fet 
efectiu el pagament de la quota de l’AMI de l’any 2018? Ha sol·licitat a l’AMI el retorn 
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de més de 49.000 euros que els han estat regalant? Quan retornarà l’AMI a 
l’Ajuntament aquests més de 49.000 euros? i si té previst que Girona continuï formant 
part de l’AMI. 

Una altra pregunta. Es reafirma, alcaldessa, en les seves paraules de recórrer davant 
de l’Audiència Provincial de Girona la sentència que anul·la la sanció que li va posar a 
l’exèrcit? I volem saber, alcaldessa, quina és la recomanació que li han fet els serveis 
jurídics. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Amb relació a si 
es pogués repensar la circulació de vianants a la rotonda que hi ha davant de l’edifici 
P1 de l’UdG perquè hi ha una mancança de voreres, una mancança de senyalització, 
que provoca que els vianants hagin de creuar aquest punt pel mig. 

L’Ajuntament té un Twitter com a canal de comunicació i hem rebut algunes queixes 
de veïns que aquest Twitter no s’està contestant. Preguem que es contesti, perquè a 
vegades és un canal d’entrada de queixes, de suggeriments, i els veïns ens demanen 
que es contestin aquestes. 

I la tercera, deixar constància de sots, de baches, al carrer Riu Güell entre la plaça de 
Salt i la cantonada amb el carrer Can Pau Birol davant de la panificadora, i també uns 
sots importants a la rotonda aquesta que està pintada sobre el Camí Vell de Fornells 
cantonada amb el carrer Mas Figueres. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, endavant, senyor Rodríguez. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Agrair al senyor Alcalà la diligència de 
solució d’uns esvorancs que se li va demanar als precs i preguntes del mes passat, 
però no hi ha tanta diligència amb un problema que m’agradaria a veure com es pot 
solucionar. Ja fa un parell d’anys es va demanar un enfonsament d’una vorera al 
carrer Joan Bosco del Pont Major número 13, i en teoria, s’ha de demanar als 
propietaris que ho arreglin, però quan no és així, què es fa? Per tant, si portem dos 
anys i hi ha gent que cau, jo crec que s’ha de fer alguna mesura cautelar. 

Aprofito per dir que al carrer del Carme número 85 també hi ha un problema a la 
vorera que és greu per caiguda. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyora Elisabeth 
Riera... 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bona nit. Jo portava dos temes. Un és 
respecte als contenidors de recollida selectiva. En alguns casos, veïns ens han dit que 
el forat per on s’aboquen les deixalles és petit, està trencat en els casos de... 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin un segon, perquè és 
culpa nostra, però jo no estava sentint el que estaven dient. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Sí, torno a començar. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, gràcies. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): El primer tema és sobre els contenidors de 
recollida selectiva. Les obertures per on s’introdueixen les deixalles en alguns casos 
són molt petites i es troben que estan trencades o que els veïns per poder tirar les 
deixalles ho han de fer per la part posterior, la que toca la calçada, amb el risc 
d’atropellaments. I el que volíem fer és un prec perquè aquests contenidors, quan es 
reparin, es posin obertures més grans amb el tema dels envasos, dels cartrons i vidre. 

I l’altre tema que també preocupa els veïns és un augment de la inseguretat a la zona 
de Santa Eugènia, de les hortes, que s’han detectat grups amb actituds incíviques i un 
augment de robatoris. Si n’estan al cas i si es fa alguna cosa al respecte. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, voldríem saber..., és una pregunta que ja 
havíem formulat, però com està el retorn de l’avançament de les quantitats 
provisionades als programes de suport a les llars d’infants municipals, és a dir, els 
diners de les escoles bressol que alguns ajuntaments varen guanyar als tribunals i que 
tots els ajuntaments ens adheríem. Vàrem, a més, presentar una moció que va sortir 
aprovada. Per tant, volíem saber quins passos ha fet l’Ajuntament i com està aquesta 
qüestió. 

Una segona. Quan es va presentar el projecte d’un segon tanatori a la ciutat de 
Girona, algunes entitats veïnals i professionals varen presentar al·legacions, no els 
consta resposta i traslladem aquesta inquietud i saber si s’han respost o no aquestes 
al·legacions que havien fet. I si ens en volen fer una breu pinzellada, seria d’agrair. 

Avui hem vist una notícia de l’Ajuntament de Sarrià que parlava d’un pla de 
comunicació intern del seu ajuntament que havien contractat a la Universitat de Girona 
i ens ha fet pensar en una pregunta que el Grup Municipal de la CUP crec que també 
havia traslladat sobre un pla de comunicació intern encarregat. Bé, ens agradaria 
saber com està. Tinc el número de decret, si el volen, també. Per saber en quin punt 
està, si està implantat o no..., i els resultats que ha tingut, si és que ja s’ha implantat. 

Sobre el bus de Torre Gironella, hi havia una demanda dels veïns que va ser 
acceptada per part del regidor Alcalà que en algunes freqüències algun bus passés 
per Fora Muralla, fins i tot hi ha alguna zona ja adaptada per al seu pas, però no acaba 
de passar i era per saber quan s’iniciaria aquesta nova ruta en algunes freqüències. 
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I dues més ràpidament. Una primera és que hem vist que ja comença a haver-hi 
factures que s’adjudiquen o s’imputen a partides del PEC vinculat al Modern. Com que 
veiem que torna a ser material informàtic, i estem parlant ja d’uns cinc mil euros, 
voldríem insistir per evitar problemes com el del Bloom que s’introdueixi el patrimoni i 
hi hagi un control sobre aquest material. 

I finalment ens ha arribat certa inquietud per part de personal de l’OIAC d’algunes 
demandes que esperen ser satisfetes i volíem saber quina era l’opinió de la regidora 
sobre aquest tema. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
ara que fa vuitanta anys que la ciutat va ser ocupada per les tropes franquistes ha 
desaparegut la placa que es va posar el 2014 a la plaça Marquès de Camps. Una 
pregunta, s’ha investigat qui ha sigut? I després un prec, que és que es reposi el més 
aviat possible. 

I després, una altra qüestió. El tema de bombers, que preocupa molt, sobretot després 
de que va passar a Badalona. Sabem, perquè està sortint constantment i en tenim 
coneixement, doncs, que el Departament d’Interior té una gran mancança de personal i 
també de material. Però, és clar, nosaltres hem de pensar en la nostra ciutat i volíem 
saber si tenen contacte amb el Departament d’Interior sobre aquest tema de bombers 
perquè ens afecta directament, perquè si aquí algun dia tenim algun cas greu, que 
esperem que no, necessitem que responguin per nosaltres ja que la ciutat no disposa 
de parc de bombers. Per tant, creiem que estem en un moment molt precari del Cos 
de Bombers i això ens pot afectar directament com a ciutat. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, lligat amb una pregunta que ha 
fet la regidora Ester Costa, ens agradaria saber quin és el motiu que ha portat 
l’Ajuntament a no fer cap acte de commemoració oficial dels vuitanta anys de l’entrada 
del feixisme a la ciutat, tenint en compte que és una efemèride que va ser molt 
important, o que va ser un moment molt important per a la història d’aquesta ciutat i 
que nosaltres entenem que era un bon moment per exercitar les polítiques de memòria 
històrica, que ja sabem que no han sigut la prioritat d’aquest govern, però ho podien 
haver esmenat. 

La segona és que ja vaig preguntar un dia al voltant d’això i li faria un prec ara al 
govern, que és que es reunís el més aviat possible amb els professionals de La Mercè, 
perquè ens consta que hi ha una queixa reiterada sobre tot el procés de selecció que 
hi ha hagut, ens han fet arribar més queixes i creiem que una bona solució seria una 
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possible reunió on es treballés amb tots els treballadors una sortida a la situació 
actual. 

I finalment, la tercera. La setmana passada vam tenir constància que hi ha una 
investigació oberta contra un agent dels Mossos d’Esquadra per la seva violència en 
l’actuació policial contra la manifestació democràtica del 6 de desembre a la plaça 1 
d’Octubre; per democràtica em refereixo, evidentment, a l’antifeixista. I ens agradaria 
saber si s’han plantejat com a equip de govern entrar a formar part d’aquesta clàusula i 
ser acusació contra aquest agent dels Mossos d’Esquadra que va ferir diversos 
gironins i gironines de forma totalment desproporcionada. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, com que estem al torn de precs i 
preguntes i ara li puc preguntar pel que vulgui, li volia recordar la pregunta que no 
m’ha volgut respondre, que és si l’Ajuntament de Girona té algun deute amb Endesa. 

En segon lloc, fa uns dies es va denunciar per part de la Plataforma Aigua és Vida, 
que..., un problema amb els comptadors d’aigua. Bé, un problema, diguéssim, que 
Agissa estava fent el cobrament per uns serveis de manteniment que després, en 
canvi, no exercia. És saber si s’ha fet alguna gestió arran d’això o si podem garantir 
que ara mateix aquesta problemàtica no s’està produint. 

L’altra és amb relació al cos de Protecció Civil, sabem que diferencien entre el que 
podríem dir membres actius o membres no actius, i volíem saber quants membres 
actius té actualment aquest cos, perquè ens consta que molts membres els han passat 
a membres no actius per no fer un nombre mínim que exigeix el seu reglament intern. 
Per tant, voldríem saber actualment quants membres actius té aquest Cos de 
Protecció Civil. 

També volem preguntar, arrel de la denúncia que ha aparegut d’un gimnàs d’aquesta 
ciutat, el gimnàs Punt Groc, en què hi ha hagut un cas de racisme perquè s’ha 
discriminat l’accés a unes noies al gimnàs per motius racistes. Voldríem saber si el 
govern de la ciutat ha fet alguna gestió o té previst fer alguna gestió en aquest sentit, 
de denúncia o de parlar amb el gimnàs i resoldre aquest problema. 

També hem pogut conèixer casos d’abusos sexuals en una escola de la ciutat i també 
voldríem saber si des del govern de la ciutat s’ha fet alguna gestió o s’ha intentat, com 
a mínim, esbrinar el que ha passat en aquestes ocasions. Això afecta, entenc, 
persones de la nostra ciutat, per tant, ens preocupa especialment i voldríem saber si 
com a govern ha fet alguna gestió. 

I aquestes serien les preguntes. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. El senyor Albertí... 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Al Ple del mes de gener li 
vaig fer una pregunta sobre un acord de l’Àrea d’Alcaldia, no sé si recorda, alcaldessa, 
que li vaig preguntar per una ampliació per import de 56.900 euros de la convocatòria 
de subvencions d’activitats de rellevància de la ciutat, que em va dir que me la 
contestaria, però li torno a fer memòria a veure si me la podria contestar. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Tinc 
una pregunta per al senyor Ribas sobre les beques Kreas. Ens agradaria saber quina 
mena de seguiment fan dels projectes becats pels Kreas i dels creadors, és a dir, si 
vostès tenen alguna mena d’idea de si aquestes beques serveixen del (...), que 
realment això seria molt important, per a aquests creadors, que solen ser joves, que es 
presenten a aquestes beques i que les guanyen. Si estan satisfets de com van ara que 
ja podem mirar una miqueta enrere, o si se’ls acut que podrien replantejar-les una 
mica per millorar-les. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Començarem 
amb les diferents respostes. No sé si té ningú res d’aquí... Senyor Alcalà... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Referent al pavelló 
d’usos, ja que vostès... 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Pujols, endavant. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Bé, eren dues preguntes, una és sobre les escoles 
bressol. Amb això el que estem és actualment valorant perquè havíem passat de 1.800 
euros que ens pagava la Generalitat a 1.300 l’última vegada que van pagar. I ara el 
que això es va traslladar amb un conveni amb la diputació per alleugerir les despeses i 
paguen 875 euros. Però actualment encara hem de fer tota la valoració de quin és el 
còmput total que puja i quin serà el moment de fer aquestes reclamacions. Però amb 
això encara no..., ho estem recollint, exactament, i un cop tinguem la xifra definitiva ja 
acabarem de parlar quins tràmits fem. 

Quant al gimnàs Groc, és la primera notícia, em sap molt greu que hagi passat una 
cosa així. És una entitat privada, no és una entitat pública, però tot i així, si hi ha algun 
tipus de denúncia i nosaltres podem recollir-ho..., però no en tenia cap coneixement. 
Esbrinarem a veure què ha passat i a veure on diu que poden o no poden entrar les 
persones i amb quin criteri han fet aquesta discriminació. Desconeixem com ha anat, 
la veritat. No puc dir res més. Així que sàpiga alguna cosa, ho podrem traslladar. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, 
referent al tema que pregunta del Pla d’usos, com que s’ha adreçat directament al 
senyor Ribas, ell li contestarà, li donarà la resposta, perquè s’ha adreçat directament a 
ell, ja li donarà la resposta. 

Senyor Manuel Martín, referent al moviment de persones a la rotonda que comenta, hi 
ha un tema d’urbanització pendent encara de finalitzar, mirarem de poder donar una 
solució, perquè evidentment el que ens interessa és que les persones puguin creuar 
amb completa seguretat. 

Referent a aquests sots que comenta que hi han a diferents punts de la ciutat, jo ja els 
he recollit, però també hi ha un sistema..., o sigui, el Twitter, jo no sé..., ja no dono a 
l’abast per tantes coses, vull dir que també hi han altres mitjans que són més fiables i 
que garanteixen que arribin a la persona, jo crec que es poden utilitzar aquests canals, 
que sí que a través de la bústia d’avisos, que també a través de l’aplicació mòbil és 
molt fàcil i d’aquesta manera es dona resposta. Segurament que algunes qüestions 
d’aquestes ja les tindríem resoltes. Com va fer el senyor Quim Rodríguez i ara li passo 
la paraula a ell, quan em va donar..., va manifestar al Ple passat aquest problema que 
tenia el sector de Montilivi, l’endemà em va passar tota la documentació molt ben 
documentada i això em va facilitar perquè jo em pugui adreçar al tècnic i en qüestió 
breu es va resoldre. 

Referent a la vorera de Sant Joan Bosco 13, aquesta jo no la coneixia i ja ho miraré. 

Referent al Carme 85, aquesta sí que la coneixia, se li ha fet un requeriment a la 
propietat, en el qual se li dona un termini –i això és aplicable a tots–, perquè si no ho 
soluciona en un temps molt breu, perquè a més aquesta sí que em consta que 
representa un perill, fins al punt que possiblement, si no ho han fet avui, demà –perquè 
hi he parlat– tiraran una capa de formigó per garantir que es pugui passar, perquè 
realment és greu. De totes maneres, dir-li que jo el divendres passat, que estava en 
una reunió de veïns del Carme Vista Alegre, vaig poder parlar per telèfon amb el 
propietari i es va comprometre..., perquè em va dir «bé, ja faré la resposta a 
requeriment», dic «escolti’m, no, anem per feina», i em va dir que sí, que ho 
solucionava. Tot i així estem treballant perquè ell tingui la notificació, però hi ha el 
compromís, que m’ho va donar a mi, i que ell era conscient de la gravetat i que actuarà 
per solucionar-ho. 

Senyora Paneque, referent al tema de les al·legacions sobre el tanatori, els serveis 
jurídics les estan acabant de preparar i se li traslladarà a les persones i a les entitats 
que les han fet arribar. 

Referent al bus de Torre Gironella pel pas de Fora Muralla, efectivament ja s’ha 
preparat la parada, que ja està adaptada, fer una parada adaptada, però estem 
pendents que el tècnic pugui fer una prova perquè el que farem és suprimir..., que 
només es farà la demanda la parada que vagi a la plaça de Sant Domènec. És una 
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aplicació que serà la primera vegada que s’utilitzi a la ciutat i ja ho tenim enllestit, 
només falta que es posi a prova i fins i tot tenim la persona usuària que de moment pot 
fer-la servei i donarem servei a aquesta nova parada. I el tècnic li tornava a reclamar la 
setmana passada, em va dir que anava una mica saturat de feina, però que de 
seguida es posava en marxa, amb la qual cosa en breu estarà solucionat. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Només per 
complementar la pregunta de les escoles bressol, jo el que volia dir és que en vàrem 
estar parlant, sé que va haver-hi alguns ajuntaments que havien posat la demanda i 
se’ns va dir que quan hi hagués sentència, si fos favorable, potser no calia que els 
altres ajuntaments l’haguessin de fer, sinó que es faria extensiva als ajuntaments. Per 
tant, ho acabarem de parlar, però sembla ser que és el que es va estar mirant en 
aquest sentit. 

Pel que fa a l’OIAC, jo suposo, senyora Paneque, que es refereix..., m’ha preguntat 
vostè això de l’OIAC, veritat? Que es refereix que els treballadors, quan estàvem fent 
la relació de llocs de treball, que saben vostès que hem arribat a un preacord, ells ens 
demanaven que perquè es pogués donar el servei, que la fitxa portés les quaranta 
hores i una de les peticions que ens feien era aquesta per poder cobrir tota la 
demanda d’informació pública, i també que se’ls tingués en compte conforme estaven 
a informació, atenció al públic. Tinc de dir que aquesta fitxa, el dia que portem la 
relació de llocs de treball, ve modificada i és una de les que porta la modificació. Bé, jo 
els ho vaig comunicar així als..., bé, no, als seus responsables, al cap de secció de 
l’OIAC. 

Jo crec que no tenia res més. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no tenia res més. Senyor 
Berloso... 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Riera, 
les obertures aquestes dels contenidors, les dificultats que ja manifesta algun altre 
ciutadà, és amb la dels cartrons, paper i cartrons, i amb la d’ampolles, la de vidre, 
aquesta no sé si són exactament..., no sabria dir-li si són de normativa europea o és el 
que més es posa a Europa. En definitiva, vull dir, la dels cartrons és per obligar que 
pleguin, diguem-ne, les caixes i no s’aboquin els cartrons al contenidor simplement 
amb volum i amb contingut. I quant al vidre, és per obligar que no hi deixin bosses, 
perquè el pràctic és que agafen la bossa que porten amb el vidre i tiren bossa i vidre, i 
llavors això tenim unes multes per banda del receptor del vidre. 

Contactes amb la Generalitat i amb Bombers. Això m’ho ha preguntat la senyora 
Costa. Sí que sé que hi han uns contactes, unes reunions que hi és present la Policia 
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Municipal amb els Mossos i també els Bombers, el delegat del Govern de la 
Generalitat. Ara en aquest moment no li sabria respondre fins a quin punt està. Jo li 
contestaré, m’informaré demà i ja li contestaré amb més detall. 

La senyora Pèlach, si l’Ajuntament..., d’aquell pla 2014-2015, l’Ajuntament no deu res 
a Endesa. En tot cas, són els usuaris que, tal com he explicat, se’ls va congelar el 
deute, aquest deute quedava congelat i al cap d’uns anys, si haguessin complert, 
diguem-ne, amb el compromís que es va agafar en aquell moment, desapareixia el 
deute. Per tant, ara aquell deute continua viu, però sí que no és un impediment, tal 
com he explicat, que es poden acollir a aquesta segona i quedarà congelat tot el que 
deuen després de quan es va fer el primer pla. L’Ajuntament no té cap deute amb 
Endesa. 

Llavors, això del cost dels comptadors d’aigua d’Agissa, vàrem contestar, diguem-ne, 
el càlcul que es va poder extreure dels comptes, de la comptabilitat, i més o menys va 
sortir el cost que va sortir. Sí que si això ho multiplicàvem semblava que quedava..., 
ara no recordo exactament, 40.000 i tants euros que podia sobrar, ens ha resultat molt 
difícil i ara s’està estudiant, diguem-ne, analitzar perquè després també els ingressos 
varen ser menors, no es va facturar el número de metres cúbics que estava previst, va 
ser menor i suposo..., però això s’està acabant d’aclarir i així que ho tinguem, també 
l’informarem. 

Respecte a Protecció Civil, no he entès exactament què és el que... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Quants membres són actius i 
quants no... Després ja li mirarem. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): És que tenen una diferència en el 
cost que és com els membres actius i els membres no actius, no sé exactament... 
(Veus de fons.) Ells diferencien entre uns membres que són actius, que vol dir que han 
fet una sèrie de..., bé, que estan actius i que els donen..., tenen uniforme i tot. I, en 
canvi, llavors els que no han fet un número d’assistències a l’any, o al mes o no sé 
com va, doncs els deixen com en un segon pla. No sé com dir-li. 

El Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): O sigui, és els voluntaris de Protecció Civil, sí. 
Tenen de passar per unes proves de la Generalitat perquè els donin el carnet com a 
membres de Protecció Civil. Aquestes les convoquen de tant en tant des del 
Departament d’Interior, ara fa temps que no en convoquen. I evidentment fins que no 
tenen aquest carnet, aquest reconeixement per banda de la Generalitat, actuen com a 
voluntaris, però, diguem-ne, d’una manera molt particular i molt especial. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Quant a la pregunta que fa la 
senyora Veray de Bloom, insisteixo amb el que he dit ja moltes vegades en aquest Ple, 
cada vegada que m’han preguntat vostès he dit el mateix, pel que fa a aquest projecte, 
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el projecte del Bloom, hem complert amb totes les accions que es preveia en aquest 
projecte quan es va sol·licitar, crec que era el 2010 o el 2011. Les auditories que han 
passat, totes les auditories..., les cinc auditories que hem passat de Feder són 
correctes i, per tant, han passat amb nota. Una altra cosa són les informacions que 
van apareixent últimament al Diari de Girona, que no són ni provades, ni certes. I en el 
moment en el qual nosaltres considerem donarem totes les explicacions que calgui. 
Però reitero que ha estat tota una gestió correcta i que, quan considerem nosaltres 
pertinent, farem totes aquestes explicacions. I en el cas del Diari de Girona, que, hi 
insisteixo, moltes de les informacions que estan donant no són certes, i a part que amb 
documentació filtrada, les respondrem quan calgui. Insisteixo que les auditories són 
correctes i la gestió també és bona. 

A part, la pregunta que em feia vostè del trenet. La concessió va acabar fa un any, la 
setmana passada va acabar la pròrroga que es va aprovar en aquest Ple amb el 
compromís d’aquesta regidora que no es tornaria a fer una altra pròrroga. Llavors el 
que estem fent ara és preparar el plec, però és veritat que estem estudiant de quina 
manera pot causar el menor impacte possible al Barri Vell. Per tant, potser tardarà una 
mica més, però ho estem treballant. 

(Veus de fons.) 

És una pregunta, senyora Paneque, el que em feia? Val. El divendres passat ja van 
començar a treballar les persones seleccionades pel PEC. Recordaran que els hem 
explicat que aquestes persones abans de poder anar a l’espai que tindran al Modern 
estan ubicades a La Mercè. I aquest material que vostè parla informàtic és el material 
que han d’utilitzar, els ordinadors i material informàtic que han d’utilitzar per començar 
a treballar. I sens dubte que estarà tot inventariat. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. La primera és respecte 
a la placa de la plaça Marquès de Camps. Sense ànim d’ofendre ningú, és a dir, rebre 
a les dotze del migdia una telefonada per part de la directora del Museu d’Història que 
el senyor Lluc Salellas havia advertit en un acte de commemoració de Guanyem i 
d’Esquerra Republicana que no hi havia la placa en commemoració i que dir-li a la 
tècnica «no ho diré en el Ple, però mireu d’arreglar la placa», quan la tècnica ja ho 
sabia per part d’aquest regidor, que justament té el despatx al davant i ja se n’havia 
adonat i havia advertit del tema, ho trobo una mica..., no sé, jo ara no sé com parlaré 
amb la Sílvia, però li diré: «En el Ple efectivament va sortir i s’ha demanat la placa i 
s’està treballant i s’instal·larà en breu.» Però, bé, és una forma de fer que no la 
comparteixo. 

Segon punt. Tampoc comparteixo l’afirmació que ha fet vostè, senyor Lluc Salellas, 
amb un to irònic i crec que dirigida al Departament de Cultura i a la meva persona –i 
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permeti’m que personalitzi, alcaldessa–, ho trobo una falta de respecte, que aquest 
govern no es dedica al tema, ha dit, de la commemoració de l’entrada de les tropes 
feixistes. Escolti, el senyor Pere Albertí, que per cert ara el coneixen molt bé i tenen 
molt bona relació, l’any passat va introduir una moció en aquest Ple que parlava dels 
gironins assassinats a Mauthausen i van començar a col·locar un seguit de records a 
tota aquesta gent i que se segueix treballant perquè el senyor Albertí, que el coneix 
molt bé, segueix insistint d’anar al Museu d’Història perquè es vagi repetint i s’han fet 
varis itineraris escolars. 

Segon, el proper dia 16 comença el cicle d’itineraris de camins a l’exili i evidentment el 
convido a poder-hi participar i ser partícip d’aquest tema, per tant, torna a parlar-se del 
tema de l’entrada dels feixistes i la gent que va haver de fugir. Però és que, a més, el 
Truffaut inicia el 7 de març un cicle, que, per cert, també el convido, de la Remei Oliva, 
una exiliada a Béziers, on parlava dels documentals, els bombardejos, l’entrada dels 
feixistes a la ciutat de Girona. A més el Museu d’Història ha iniciat uns treballs d’uns 
dossiers didàctics per als instituts, per cert, el dia 5 d’aquest mes s’ha fet la primera 
prova pilot a l’Institut Vicenç Vives per tractar aquest tema. 

Per tant, que vostè pregunti què es fa a la ciutat i ara vagi dient que sí que ho sap, a 
mi em sorprèn perquè a nivell de tot el tema del recull historicista que es fa en aquesta 
ciutat respecte d’aquest període, trist període, evidentment se’n fa i se’n fa molt. Si 
parlava a nivell institucional, és una altra qüestió. A nivell del que és el Departament de 
Cultura, s’hi treballa de forma ferma. 

Tercer tema, professorat de La Mercè. El que vostè defineix com a problemàtica, jo li 
explicaré quina és, és a dir, a La Mercè històricament hi havia uns professors, grans 
professors, artistes. Una de les virtuts que tenia La Mercè, sota el parer d’aquest equip 
de govern, és que era un gran plaer tindre artistes que ensenyaven a gent que volia 
aprendre de l’art. La realitat és que això topava amb una concepció de caràcter jurídic i 
sobretot de l’RSAL on aquesta gent no podia estar contractada com estava 
contractada de manera reiterada any rere any, suposava que estiguessin..., no sé si 
faig servir la paraula adequada i si no em rectifica el secretari, amb una alegalitat per 
no dir il·legalitat, que s’havia de regularitzar. Això va fer que s’introduís una borsa i els 
professors formessin part del sistema funcionarial de l’Ajuntament de Girona. 

Això s’ha traduït en què? Quan entres al sistema funcionarial de l’Ajuntament de 
Girona, la retribució ve marcada per una cosa que coneixem molt bé aquí perquè es 
discuteix, que és el barem màxim que pot estar retribuïda una persona segons la 
titulació que té. Evidentment hi han hagut professors que han vist «mermat» amb 
diferència el que cobraven amb anterioritat amb el que cobren actualment. I quan parlo 
de «mermat» també s’ha d’explicar molt bé què vol dir «mermat», perquè és clar, 
abans cobraven com a autònoms i havien de fer factura i pagar l’impost corresponent i 
els autònoms, ara tenen seguretat social i cobren per catorze pagues, però 
evidentment amb alguns d’ells hi ha alguna diferència. 

Accions que s’han dut a terme. Com vostès saben, tristament vam tindre la pèrdua 
d’un director o una persona que estava fent les funcions de direcció en el que era 
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l’Escola Municipal d’Art, que tenia evidentment el càrrec atribuït, i el que es fa ara és 
obrir el període de selecció per introduir la figura del director, que permetrà 
regularitzar, després de l’alcaldessa, que vam estar treballant, del futur de l’Escola 
Municipal d’Art i d’una qüestió que ens hem entès amb Olot que permetrà el 
creixement d’aquesta escola i acabar de regularitzar aquesta realitat que hi havia amb 
el professorat. Professorat que, per cert, jo hi parlo constantment, i vostè també 
perquè ens trobem a les exposicions, fa molt poc al Bòlit ens vam trobar amb diversos 
d’ells, i teníem una reunió prevista que m’han d’estructurar ells, que han de demanar 
ells quan la volen tenir i estic pendent que em diguin ells quan la volen fer. 

Beques Kreas, una cosa positiva a les preguntes. Beques Kreas funciona bé o 
funciona força bé. L’increment que vam fer l’any passat va permetre ampliar. El fet de 
trossejar amb el que seria el concepte «creació, producció i exhibició» permet que 
l’afluència sigui molt positiva, el fet de canviar també el que era el jurat i posar gent 
potser més tècnica que avalua amb molta més consciència cada un dels projectes, 
també ha millorat. Crec, i aquí és una demanda que farem sempre els regidors de 
cultura, per tant, demano que l’alcaldessa es tapi les orelles, però vull dir és allò..., 
sempre voldríem més diners per poder pujar més les Kreas i per potenciar els 
creadors. Però evidentment la propera legislatura jo crec que l’alcaldessa ha tirat 
endavant un projecte extraordinari com és el PEC, que ja ajudarà a impulsar aquestes 
qüestions. I sí que li avanço, perquè jo crec que és una bona notícia, és que l’ICEC 
s’ha mirat les Kreas i vol començar a plantejar-se participar-hi i ajudar. 

Respecte al seguiment, fem el seguiment de cada un dels projectes, perquè, si no, no 
se’ls pot pagar, és a dir, es va pagant a mesura que es van acomplint els objectius del 
projecte. I sí, i això he de reconèixer que va ser una petició de fa un any, es fa el 
seguiment dels artistes per veure com van evolucionant. I jo crec que ara sí que 
tindrem, a mesura que va passant el temps, una graduació de com va anant el tema i 
sí que és un tema interessant i si vol un dia quedem –i la resta, ho faig extensiu– per 
veure cap a on estant anant les peticions de Kreas, perquè té també la seva curiositat. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Queden algunes 
qüestions que segurament afecten més l’Àrea d’Alcaldia. En primer lloc... 

(Veus de fons.) 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Perdó, Concepció. Sí, és que m’ha tocat a mi de 
rebot per haver estat en aquella taula. Sí, ja ho vaig contestar, no vaig..., ha dit vostè 
que vaig intentar..., com ho ha dit? Fugir d’estudi o no sé com ho ha dit. (Veus de 
fons.) Pilotes fora. No, el que jo vaig explicar es el que hi ha. Això deriva d’una 
instància que va presentar l’associació de veïns on en el procés participat van 
demanar el que es fes la citació per la contractació d’un tècnic que pogués emetre 
l’informe. Això està en procés de licitació i evidentment ara quan s’atorgui podran 
començar la feina amb les directrius que va marcar l’associació de veïns. Això és el 
que vaig explicar. Evidentment l’àrea que ho porta és l’àrea que porta els processos 
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participats. M’indiquen que està en fase d’inici de licitació o està licitant-se, no ho sé, 
això és el que m’indicaven. Però que evidentment és aquest primer trimestre el que ha 
d’estar en curs tot el tema. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): No, sobre el tema dels terminis, és una demanda a 
través de pressupostos participats, com saben, el reglament ja ho diu, que allò que es 
va en el 2018 s’ha de fer el 2019. Per tant, encara hi som a temps, tot just comencem 
el 2019. Estem en el procés aquest i es farà... (Veus de fons.) Crec que materialment 
no hi ha temps. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Perdó, alcaldessa. Hi ha una pregunta que 
no m’han contestat sobre les actituds incíviques i augment d’inseguretat a la zona de 
les hortes de Santa Eugènia. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Com saben, s’està reorganitzant amb la policia 
que tenim els diferents serveis que hi havia. En aquest moment jo no puc concretar-li a 
les hortes quin tipus de servei hi ha, es referia al de la policia. Demà li concretaré, li 
diré quins torns hi han de policia a les hortes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí, ja estem? Fantàstic. Hi 
han diferents temes que han preguntat i miraré a veure si puc resoldre’ls alguns 
dubtes. Respecte a la sentència, a la resolució sobre la quota de l’AMI de l’any 2014, 
no sobre totes les quotes de l’Associació de Municipis per la Independència, la del 
2014, és cert que estem treballant en l’opció de trobar mesures judicials, evidentment, 
–judicials, evidentment–, per veure si hi han altres fórmules d’afrontar aquest repte que 
ara se’ns planteja. Perquè jo entenc que és un repte perquè convindran amb mi que la 
majoria de regidors i regidores d’aquest consistori vam aprovar i vam decidir per una 
majoria «aplastant» formar part d’aquesta associació i, per tant, la meva obligació és 
fer tot el possible per continuar que això sigui així. I, per tant, és la meva obligació com 
a alcaldessa intentar que els acords que s’arriba en aquest plenari, doncs que es 
puguin continuar respectant. Per tant, evidentment m’estic referint a opcions judicials, 
no a fer no sé què. Per tant, convindrà amb mi que si tenim l’opció d’emprendre 
determinades opcions judicials per fer complir el mandat de la ciutadania expressat en 
aquest Ple per una majoria «aplastant», doncs faré tot el que estigui en la meva mà, i 
més encara després que tenim el suport, perquè tots pensem igual, de molts grups i 
molts regidors i regidores d’aquest consistori. 

I torno a posar de manifest sense deixar de dir que ens preocupen molt sentències que 
el que fan és anar contra la dissidència política, i ho he de tornar a dir perquè em sento 
obligada a dir-ho públicament. 

En segon lloc, això de l’Expojove. És una altra resolució que evidentment també estem 
treballant en resoldre aquest altre repte. Perquè, de fet, això..., jo ho torno a repetir, 
això no va d’independència, això va de la cultura de la pau i d’una ciutat que hem 
volgut ser una ciutat referent en la preservació dels drets humans i la preservació de la 
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cultura de la pau, que per això ens van donar el Premi Ciutat d’Europa el 2016, 
precisament perquè treballava tota la ciutadania en el seu conjunt, i nosaltres des de 
l’Ajuntament posant el nostre gra de sorra, en la cultura de la pau. Per tant, això va 
d’una altra cosa, ho dic per qui vulgui barrejar temes també. I a nosaltres ens preocupa 
i a nosaltres ens va agradar el codi ètic que va resultar del treball que es va fer des del 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i que vam treballar conjuntament i amb la 
Fira i que al final vam implementar, en què s’establia que no podien haver-hi elements 
bèl·lics en les fires, especialment en aquesta que és de joves, és que..., i que van a 
veure i a comparar diferents opcions de formació. I a nosaltres ens semblava 
especialment important que en aquest tipus de fira precisament es pugui mantenir. 

Ens ha sorprès molt aquesta resolució i li he de dir que ens ha sorprès molt perquè ha 
fet dues coses, no només ha dit que aquella interpretació que fèiem d’utilització dels 
uniformes militars, doncs que no considerava o no es podia considerar que fossin 
elements bèl·lics, però és que, a més a més, ha anat molt més enllà i ha dit..., és a dir, 
ha modificat les normes del nostre codi ètic, que això hem de veure si jurídicament és 
correcte. Nosaltres entenem que no, molts juristes entenen que no. És a dir, han 
modificat la redacció del codi ètic de la Fira de Girona excloent expressament que no 
es pot prohibir un element bèl·lic. És a dir, el que ha fet és que al proper Expojove els 
militars no només hi poden anar, sinó que poden anar amb tantes metralladores, tancs 
o el que els doni la gana. Això és el que ha fet aquest jutge. Però sap com ho ha fet a 
més a més? Perquè ha dit: «Escolti, que nosaltres el que veiem és realment no tenen 
la voluntat d’excloure elements bèl·lics, perquè, si no, no haguessin portat la fira de 
Playmobil veient uns ninotets vestits de romans fent una batalla.» És aquest 
l’argument, eh? I diu un altre argument: «Perquè si vostès estiguessin defensant de 
veritat que no volen elements bèl·lics a les fires, a les fires dels Girocòmic o de manga 
no hi haurien senyors disfressats de Juego de Tronos.» Perdoni? Que, per cert, la foto 
que posen, que això està clar, tot això anirà al recurs, la foto que posen que és del 
regidor era del Rahola, no era ni a la fira. Vull dir, és que estem..., és inaudit el que ha 
fet..., ho dic de veritat, és inaudita aquesta resolució. 

Evidentment presentarem recurs perquè ens sembla sorprenent, inaudit i no ens 
sembla correcte. Perquè tenim l’obligació de vetllar per la cultura de la pau, com li he 
dit en el seu primer moment, i no me n’alegro gens d’aquesta resolució, al revés, ens 
hem de sentir molt tristos a la ciutat, d’aquesta resolució. 

No obstant, bé, com que..., potser podríem estar tranquils, no ho sé, perquè com que 
des de la regidora Elisabeth Riera segur que recordaran que durant temps i temps ens 
va estar reclamant que impedíssim la presència de l’exèrcit a la Fira i ara el govern és 
del PSOE, jo els demano i ho dic sincerament, jo els demano que junts puguem anar a 
parlar amb el seu govern i que efectivament, tal com reclamaven, impedeixin..., doncs 
perfecte, estem tots d’acord, doncs potser no ens haurem de preocupar i potser no 
haurem d’interposar cap recurs. Jo els dic amb honestedat de treballar conjuntament 
perquè no vinguin, i ho dic sincerament. La senyora Elisabeth Riera ho va preguntar en 
potser set ocasions, doncs tenim la mateixa voluntat, aquí ja no estem parlant d’un 
tema que interessi a pocs regidors, ens interessa a la immensa majoria d’aquest 
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consistori, per tant, jo els demano si podem treballar plegats perquè l’exèrcit no vingui 
a la propera Expojove, els ho demano lleialment i honestament. 

El pla de comunicació intern està fet, és cert, pretenem treballar-ho de seguida, està 
clar que hi han temes de pressupost, hi ha moltes accions previstes, però encara 
l’estem acabant d’analitzar, és cert. Són molt interesants, sembla molt interessant. 
També no sabíem si era el moment adequat iniciar res a dos mesos o a tres mesos 
d’unes eleccions que pot ser entès d’alguna manera que potser no s’hauria d’entendre. 
I, per tant, potser ens semblava adequat acabar-hi de treballar, però potser no iniciar 
cap acció concreta fins després de les eleccions perquè també per tres mesos no 
puguin haver-hi interpretacions equivocades. Jo crec que ja ens entenem i, per tant, 
esperàvem una miqueta. És aquesta la voluntat d’esperar i, per tant, anem a analitzar, 
anem treballant-ho i després en tres mesos es podria començar a fer la implementació. 

Afegeixo un altre tema als que li ha respost, o li ha apuntat, o li ha informat el regidor 
Ribas, i és que sí que vam fer també una comunicació dient que des de l’arxiu pel 
tema de la rememoració de l’entrada de les tropes franquistes, doncs des de l’arxiu 
estem..., vam acabar de dur a terme l’actualització dels expedients de depuració dels 
treballadors municipals i ho vam fer precisament aquell dia i ho vam comunicar aquell 
dia com a rememoració i com a condemna, està clar, perquè eren treballadors 
municipals que van ser depurats i que ho contemplem a l’arxiu i farem l’actualització 
d’aquests expedients, lamentables, per altra banda. 

Però no era això el que volia dir, me n’he anat, sinó que recordin que també vam fer 
roda de premsa precisament i que era per recordar o anunciar que precisament per 
aquest motiu, per aquest aniversari i també perquè ens agrada, ja ho saben vostès, 
sempre lligar-ho amb la figura de Carles Rahola, pel sentit que té de sentir-nos una 
persona més nostra i que ens fa identificar més amb tot el que va passar, doncs que 
es farà ara, aquí al municipal, ho farem i ho vam voler fer en l’acte principal, diguéssim, 
vull dir que ens hi unim com a acte principal aquest concert d’Edmond i que 
precisament ho anunciem així. Vull dir que era aquesta la voluntat de fer aquesta 
rememoració que saben que ens agrada sempre fer-ho amb la figura de Carles 
Rahola, perquè a vegades és humanitzar aquestes situacions dramàtiques i ens 
sembla com més adequat i ho hem decidit fer d’aquesta manera enguany. 

Respecte als bombers, els afegeixo que jo m’hi he reunit i m’hi he reunit un parell de 
vegades i em preocupa molt i ho dic així públicament, perquè també els ho he dit a 
ells, que tenen tot el meu suport, tot el de l’Ajuntament perquè és el de l’Ajuntament en 
el seu conjunt, és evident, i estem preocupats i és evident. Vaig traslladar aquesta 
mateixa preocupació a conselleria, evidentment. I és cert, ja ho saben vostès, que ara 
s’han programat una sèrie de noves places, el que passa que, clar, de la manera com 
van a l’hora d’aprovisionar-les, doncs tardaran uns mesos. Però això és el que s’ha 
pogut fer. És a dir, tot el nostre suport. No ens sentim satisfets amb la situació en 
absolut i, per tant, els hem d’agrair públicament els esforços que fan perquè han 
mantingut ells amb molts esforços personals aquesta situació de manca de recursos, 
de manca de personal i, per tant, tenen tot el dret de sentir-se amb greuge, és que el 
tenen i els ho reconec. Jo vaig fer la..., no el tràmit, sinó que vaig tenir una reunió amb 
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Conselleria fa uns dos mesos, se’m va posar de manifest això que es va anunciar al 
Parlament fa res, dues o tres setmanes i, per tant, veig que sí, perquè es va aprovar. I, 
per tant, jo vaig fent el seguiment que, com a mínim aquestes places que diuen que es 
proveiran, doncs que continuïn el seu curs. Però tot el nostre recolzament i també ens 
preocupa, com a vostè, té tota la raó, d’haver-ho fer notar. 

I després sobre un tema de si l’Ajuntament acudiríem com a acusació pública, suposo, 
en un procés judicial. Guaiti, jo recordaran que en un moment donat és cert que 
públicament vaig dir que jo volia explicacions sobre l’actuació d’uns agents concrets de 
la Brimo, perquè no m’agrada generalitzar, en cap cas diré dels Mossos d’Esquadra, 
perquè els Mossos d’Esquadra són, i considero, i sento la nostra policia... Bé, però jo 
ho vull deixar clar, d’acord? Jo considero i sento i reivindico com la nostra policia i, per 
tant, ja sé que vostès tampoc ho han fet, però jo vull deixar clar que en cap cas estem 
parlant dels Mossos d’Esquadra. Primera cosa. Perquè jo els dono suport i fan molt 
bona feina, igual com ho he dit dels bombers, ho puc dir exactament els mossos en el 
seu conjunt i ho vull dir públicament també. 

En segon lloc, és cert que en el seu moment..., a vegades veus algunes imatges, pot 
ser de Girona o de d’altres, jo també tinc una imatge al cap que també a vegades et 
pot impactar una mica perquè dius «això no sé si era necessari», i utilitzar aquesta 
forma d’actuar que no sé si era necessària. Però la meva obligació com a alcaldessa 
és, primera, dir-ho públicament si hi ha algun acte que no sembli adequat. Segona, 
acudir a les fórmules establertes de depuració de responsabilitats. I aquestes fórmules 
quines són? Que s’obri un expedient. I jo m’he assegurat amb la conselleria, perquè en 
vaig fer seguiment i ho saben perquè els ho vaig dir, «jo demanaré explicacions a 
conselleria». I tinc la certesa que s’han obert, pels casos d’aquí de Girona, dos casos 
en què s’està fent una investigació i és una investigació reservada. Per tant, jo tinc la 
certesa que la conselleria està fent el que ha de fer, que és esbrinar si en aquests dos 
casos pot ser o no que hi hagi hagut mala praxi o no i que si és que sí, es derivin les 
responsabilitats que calgui. Jo estic fent aquest seguiment. Per tant, una altra cosa 
diferent d’aquesta ara, sense ni saber si ni tan sols es considera que hi ha 
responsabilitat o no o igual es justifica que sí o que no, no ho sabem, doncs jo 
evidentment que no, no em sembla adequat. Per tant, ara, sí que li dic que estic fent el 
seguiment i això és així, i a mi em van informant puntualment del que va succeint i ho 
agraeixo. Però que quedi constància que és això, dos casos molt puntuals i que 
veurem si realment hi havia algun tipus de mala praxi o no. 

Això jo crec que ja està i em sembla que ho he contestat tot. (Veus de fons.) No? 
Quina em falta? Disculpi, sí, li passaré. El que passa que ho donava per fet perquè tan 
bon punt com li havia acabat de dir es va aprovar ara no recordo si per decret 
d’alcaldia o per junta de govern amb tot el llistat exacte, exacte, exacte, que hi havia 
totes les entitats, no sé, el GEIEG, el..., ple d’entitats, són tot de quanties petitetes, ple 
d’entitats que es va complementant, que jo què sé, que per exemple celebren un 
aniversari rodó, o que fan una activitat concreta que és important per a la ciutat. No es 
pensi que siguin coses..., vull dir que són... Sí, i per tant, no sé per què vaig donar per 
fet que com que just ho fèiem i vostès sí que ja comproven..., i molt ben fet, que és el 
que han de fer, vull dir que sí, que vostès ja van comprovant, vaig jo sola pensar que ja 
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estava, com que ja quedava tot públic, totes les partides, que ja estava. Error meu i, 
per tant, li passarem còpia. Ho lamento. 

Em sembla... (Veus de fons.) No? Encara no? Què més em faltaria? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Si s’ha pagat o no la quota de 2018 a l’AMI, que 
encara no m’ha respost. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Jo, senyora Pujola, he contestat 
el que he contestat i jo crec que ja queda tot clar. (Veus de fons.) Jo he contestat el 
que he contestat i ja ha quedat clar.  

I què més em falta? (Veus de fons.) No el de discriminació, sinó el d’abusos. Li he de 
confessar que ara no sabia de què m’estaven parlant, em diuen que potser es pot 
tractar d’una cosa que ha sortit al diari, que jo desconec, fa un parell de dies, no ho sé, 
és que també no ho vull dir perquè no sé si estic encertada amb el que vostès m’estan 
volent dir, ara no ho sé. No ho sabia, ho mirarem. No sé, vull dir que mirarem 
d’esbrinar d’on surten aquestes informacions i si poguessin ser verídiques o no, està 
clar que són temes que ens han de cridar a tots, que s’han d’evitar sigui com sigui, 
només faltaria, i condemnar en tots sentits. Per tant, evidentment m’agafen ara que no 
li sé dir i hem de comprovar..., només per un mitjà de comunicació..., jo no sé, és que 
igual un mitjà de comunicació diu ben bé una cosa supercerta, no vull dir ni que sí, ni 
que no, com que no ho sé, necessito veure-ho. Per tant, que i tant, però que ens 
preocuparia moltíssim i que evidentment ho condemnaria, condemno tot el que sigui 
relacionat amb això i evidentment, si cal emprendre alguna acció, doncs s’emprendria. 

Gràcies i molt bon vespre.  

I dit això, quan són les nou i tretze minuts del vespre s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual el secretari general en dona fe.  
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