
1 
 

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

A la ciutat de Girona, a les sis i un minut de la tarda del dia onze de març de dos mil 
dinou, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió ordinària.  

ASSISTENTS:  

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dona fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 
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Aprovació acta ordinària de data 10 de desembre de 2018 i extraordinària urgent de 
data 20 de desembre de 2018. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 
Expedient 2019008589. PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER. 
 
Expedient 2018028970. Sentència núm. 231, de 24 d'octubre de 2018. 
 
Expedient 2018000588. Sentència núm. 2, de 19 de desembre de 2018. 
 
Expedient 2017024487. Sentència núm. 304, de 19 de desembre de 2018. 
 
Expedient 2017044044. Sentència núm. 23, de 24 de gener de 2019. 
 
Expedient 2019006890. Decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2019 relatiu a 
liquidació pressupost Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2018. 
 
Expedient 2019006890. Decret de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 relatiu a 
liquidació pressupost exercici 2018 ORGANISME AUTÒNOM D'EDUCACIÓ 
MUSICAL. 
 
Expedient 2019006890. Decret de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 relatiu a 
liquidació pressupost 2018 PATRONAT CALL DE GIRONA. 
 
4. RATIFICACIONS. 
 
Expedient 2018046488. Decret de l'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018 relatiu a 
reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament 
documental del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de 
Girona, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
 
5. Expedient 2019004395. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a l'Associació 
FERRMED. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
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6. Expedient 2014001622. Aprovació de la liquidació del contracte i devolució garantia 
definitiva. 
 
7. Expedient 2010013422. Aprovació de la Kt de 2019 en aplicació del  0,85% de l'IPC 
de 2018 del contracte de servei de recollida de residus i neteja pública viària de 
Girona. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
8. Expedient 2017001535. Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU 
núm. 69 - PA 67 Montori- Montilivi. 
 
9. Expedient 2016026778. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
Especial del Barri Vell- Illa 229 – C/ doctor Oliva i Prat. 
 
10. Expedient 2018046062. Aprovació definitiva de la ratificació de l'establiment del 
servei públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona i de la 
modificació dels estatuts de Transports Municipals del Gironès (TMG). 
 
Comissió Informativa de Cultura 
 
11. Expedient 2019003702. Aprovació de l'aplicació de l'increment salarial de l'any 
2018 al personal de l'Organisme Autònom Patronat Call de Girona. 
 
12. Expedient 2019010530. Aprovació de l'aplicació de l'increment salarial de l'any 
2019 al personal de l'Organisme Autònom Patronat El Call 
 
13. Expedient 2018045831. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions efectuades en els Centres Oberts de la 
ciutat de Girona per Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F, per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament 
 
14. PROPOSTES URGENTS. 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 
 
15. Expedient 2019007322. Moció que presenta l'AMPA de l'escola Verd de Girona per 
demanar que s'apliquin les actuacions necessàries per la conservació i manteniment 
de l'edifici i es puguin solucionar els dèficits i desperfectes de l'escola. 
 
16. Expedient 2019008663. Moció que presenta al Ple el Centre de Recursos per la 
Pau i Solidaritat per denunciar les injustícies i la falta d'atenció per part de tota la 
comunitat internacional. 
 
MOCIONS. 
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17. Expedient 2019010830. Moció que presenta el grup municipal PSC relativa a la 
intervenció municipal en el control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona. 
 
18. Expedient 2019011001. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular 
català relativa a l'augment de la inseguretat a la ciutat de Girona. 
 
19. Expedient 2019011096. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans 
relativa a la igualtat entre dones i homes. 
 
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 2018011739 a la número 
2019004430, des de 1 de febrer de 2019 fins a 28 de febrer de 2019. 
 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 1 de febrer 
de 2019 (ordinària), 8 de febrer de 2019 (ordinària), 15 de febrer de 2019 (ordinària), i 
22 de febrer de 2019 (ordinària). 
 
20. PRECS I PREGUNTES 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda, només per 
comunicar-los que, de fet, havia d’haver-hi aquesta declaració institucional en primer 
lloc i que volíem fer només de donar inici a aquest Ple i que, de fet, tot i que és 
declaració institucional, i per tant, no és moció, però sí que aquesta declaració la feia 
un membre de la pròpia Federació d’Associacions d’Àfrica Negra de Catalunya. El que 
passa que no han arribat encara. De totes formes, si els sembla, he consultat amb el 
secretari que en qualsevol punt, al finalitzar qualsevol punt durant aquest Ple, ho puc 
introduir. Per tant, si els sembla, donarem inici al Ple de forma ordinària i quan a mi 
m’avisin que han arribat els membres de la Federació d’Associacions, acabarem el 
punt que estiguem fent i si de cas faríem la declaració institucional, d’acord? Si els 
sembla bé. I també donant inici al Ple, en primer lloc hi hauria la presa en consideració 
de la renúncia del regidor senyor Martí Terés i Bonet. 

PRESA EN CONSIDERACIÓ DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR MARTÍ 
TERÉS I BONET. 

En primer lloc he de posar en coneixement una notificació que han rebut tots vostès 
conforme el regidor Martí Terés i Bonet avui ha presentat la seva renúncia a l’acta de 
regidor, crec que ja ho han rebut tots vostès, la notificació i des de Secretaria. I, per 
tant, per tal que quedi constància, per donar compte al Ple i que poso en coneixement 
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del Ple aquesta circumstància i, per tant, avui ja no serà present en aquesta sessió 
ordinària del Ple. 

1. APROVACIÓ ACTES PLENS ANTERIORS. 

I ara passaríem a l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 10 de desembre de 
2018, primer l’ordinària, no sé si hi havia alguna modificació... No, doncs la podem 
considerar aprovada per unanimitat. 

I el mateix respecte a l’acta de la sessió extraordinària urgent que vam fer el 20 de 
desembre de 2018. No sé si hi havia cap proposta d’esmena... Doncs la podem 
considerar aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. 

VOTACIÓ: 

S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinària de 10 de desembre de 
2018 i extraordinària urgent de 20 de desembre de 2018. 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Passaríem, doncs, breument a fer un informe de Presidència, que de fet saben vostès 
que destino aquesta petita estona a fer un esment a la situació del mercat de treball. 
Enguany, doncs aquest darrer mes, el mes de febrer es va finalitzar amb 5.079 
persones registrades a l’atur a Girona. Hi ha hagut un descens de nou interanual en 
203 persones aturades respecte al mateix mes de l’any passat, per tant, estem parlant 
d’una reducció d’un 3,84 per cent amb relació al febrer de 2018. El nombre de 
registrats a l’atur en el mes de febrer de 2019 és el més baix dels darrers deu anys, cal 
retrocedir fins al 2008 per trobar una dada d’atur inferior en aquest mes. Portem sis 
anys de reducció contínua interanual, de fet, de sis anys enrere estem parlant que s’ha 
reduït aquest 36..., parlem de sis anys enrere perquè va ser quan es va arribar a pic de 
més atur. Llavors estem parlant que quan va haver-hi aquest pic de l’atur més alt, ara 
hi ha una reducció del 36,51, és a dir de 2.921 persones i, per tant, enguany portem 63 
mesos consecutius amb reducció interanual de l’atur registrat. Per tant, continuem amb 
aquesta bona tendència, tot i que sempre diguem que mai estarem satisfets mentre no 
tornem a aquelles dades prèvies a la crisi, que mai és l’atur zero, però que sí que hi ha 
sempre un número de persones que és un atur estructural, que es diu, que sempre hi 
és. Doncs fins que no retornéssim a aquelles xifres no ens sentirem satisfets. 

Per altra banda, i aquí és el contrari, quant a persones que estan treballant, persones 
afiliades a la Seguretat Social, saben que anem un mes enrere, vull dir que les dades 
que tenim són de dos mesos enrere, per tant, les de gener, i el passat mes de gener 
era de 73.282 persones que estaven afiliades a la Seguretat Social. Respecte a l’any 
passat hi ha un augment d’un 2,80 respecte al gener de 2018 i també, com quan 
parlàvem de l’atur també parlem quan parlem de les persones afiliades, des del 2013 
en aquest cas és a la inversa, era quan més baixa era la xifra d’afiliació a la Seguretat 
Social, doncs des del 2013 a ara hi ha hagut un increment d’un 20,45 per cent, és a 
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dir, 12.440 persones que estan afiliades de més de les que hi havia en foto fixa, 
recordin. No estic parlant de contractes, sinó el gener de 2013 hi havia 12.440 
persones menys afiliades a la Seguretat Social que enguany, que n’hi ha 73.282. En fi, 
si els sembla, ho podríem deixar aquí i ja tenen l’informe més ampliat com cada mes. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

La Llei 27/2013, de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local – LRSAL, va 
suposar la modificació dels art. 213 i 218 del RDL2/2004, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals – TRLRHL, per regular els 
procediments de control i metodologia d'aplicació de control intern de l’Administració 
Local, amb la finalitat, entre altres objectius, d'aconseguir un control econòmic-
pressupostari més rigorós, homogeneïtzar els procediments de control de les 
Administracions, reforçar el paper de la funció interventora en les Entitats Locals i 
servir als principis de bona gestió dels fons públics, garantint una major transparència, 
professionalitat i eficàcia. 

Aquesta nova regulació s’ha produït mitjançant l'aprovació del RD 424/2017, de Règim 
jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local - RJCIESPL (que va 
entrar en vigor el dia 01/07/18). D’acord amb el que estableix aquest reglament, 
l’exercici del control intern de l'activitat economicofinancera del Sector Públic Local, 
s'exerceix per l'òrgan interventor mitjançant 2 modalitats: la funció interventora i el 
control financer. 

El control financer, es regula en l'art. 220 TRLRHL i en el Títol III, del RD 424/2017 
RJCISPL, i és on s'han produït veritables novetats, per l'inexistent desenvolupament 
anterior sobre la matèria en l'àmbit local. 

El control financer es durà terme en 2 règims, la modalitat de control permanent i la 
modalitat d’auditoria pública, d’acord amb el que estableix el Reglament. En totes dues 
modalitats s'inclourà el control d'eficàcia, que consistirà a verificar el grau de 
compliment dels objectius programats, cost i rendiment dels serveis d'acord amb els 
principis d'eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l'ús de 
recursos públics locals. 

L’exposició de motius del RD 424/2017 i el seu art. 31 del RD424/2017, estableixen la 
necessitat i obligatorietat de dur a terme una adequada planificació del control 
financer. Per això, s’introdueix com a requisit bàsic que l’òrgan Interventor elabori i 
adopti un Pla anual de Control financer, del qual ha d’informar a l’Entitat Local. 

Aquest Pla, recollirà les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar 
durant l’exercici. Inclourà tant les actuacions a realitzar per l’Interventor derivades 
d’una obligació legal, com les que seleccioni anualment sobre la base d’una avaluació i 
anàlisi de riscos i l’assignació de prioritats, per assegurar un control efectiu almenys 
del vuitanta per cent del pressupost general consolidat. 
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El Pla Anual de control financer així elaborat i les seves modificacions, si s’escau, 
s’hauran de remetre al Ple, a efectes informatius. 

* Donar coneixement al Ple de l’Ajuntament de Girona del Pla Anual de Control 
Financer elaborat per la Intervenció de la Corporació i que es durà a terme a l’exercici 
2019. 

El control financer previst al Pla Anual, recull les actuacions de control permanent i 
auditoria pública a realitzar durant l’exercici. Inclou les actuacions a realitzar per 
l’Interventor derivades d’una obligació legal i les actuacions seleccionades sobre la 
base d’una avaluació i anàlisi de riscos i assignació de prioritats. 

* Sentència núm. 231, de 24 d'octubre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, en virtut de la que s'estima el recurs contenciós 
administratiu núm. 71/2018, interposat pel recurrent contra el Decret d'Alcaldia de 18 
de gener de 2018, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la 
denegació d'una prèvia sol•licitud de rectificació de dues autoliquidacions relatives a 
l'Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 

* Sentència núm. 2, de 19 de desembre de 2018, del Jutjat del Penal núm. 4 de 
Girona, dictada en la causa núm. 202/2018, dimanant del procediment abreujat núm. 
12/2018 i de Diligències Prèvies núm. 1088/2017, del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de 
Girona, en virtut de la qual es condemna a l'acusat com autor penalment responsable 
d'un delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, a la pena de 6 
mesos de multa a raó d'una quota diària de 4 euros, així com a la pena de privació del 
dret de conduir vehicles a motor i ciclomotors pel termini d'un any i un dia i al 
pagament de les costes processals, així com a abonar a l'Ajuntament de Girona la 
quantia de 1.735,61 €. 

* Sentència núm. 304, de 19 de desembre de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, en virtut de la que s'estima parcialment el recurs 
contenciós administratiu núm. 123/2017, interposat per la societat recurrent contra 
l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 17 de febrer de 2017, pel que es 
va acordar resoldre el contracte d'obres per a la contractació conjunta del projecte 
executiu, inclosa l'adequació del projecte bàsic i altres documents tècnics, 
corresponents a la legalització de les instal•lacions elèctrica i de parallamps, i projecte 
d'activitats per a l'obtenció de llicència ambiental, i d'execució de les obres per a la 
construcció de la 1a. Fase del pavelló esportiu PAV-2 a l'escola Cassià Costal de 
Girona, per causa imputable al contractista així com ordenar la incoació d'un 
procediment específic per a la determinació dels danys i perjudicis ocasionats i la 
retenció provisional i cautelar de la garantia definitiva. 

* Sentència núm. 23, de 24 de gener de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, en virtut de la que s'estima el recurs contenciós administratiu núm. 
244/2017-B, interposat pel recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- Presidència 
en data 31 de juliol de 2017, pel que es va disposar la reducció en dues hores de 
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l'horari de tancament establert per a l'activitat de bar musical que es desenvolupa al 
carrer Maluquer Salvador, 5, baixos. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de març de 2019 relatiu a liquidació pressupost 
Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2018. 

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 de l'Ajuntament de 
Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest els resultats 
següents en euros: 

A.) Magnituds pressupostàries: Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs: 

- Pressupost inicial: 113.449.933,60 

- Modificacions: 38.471.127,53 

- Pressupost definitiu: 151.921.061,13 

- Despeses autoritzades: 138.812.036,44 

- Despeses compromeses: 125.904.002,79 

- Obligacions reconegudes: 113.745.480,98 

- Pagaments líquids realitzats: 109.738.444,88 

- Pendents pagament: 4.007.036,10 

2. Exercicis tancats: 

- Pendent pagament inici exercici: 5.529.578,47 

- Baixa obligacions reconegudes inicials: 19.056,83 

- Pagaments realitzats: 5.507.247,45 

- Pendent pagament final exercici: 3.274,19 

Respecte al pressupost d'ingressos: 

1. Exercici en curs: 

- Pressupost inicial: 113.449.933,60 

- Modificacions: 38.471.127,53 



9 
 

- Pressupost definitiu: 151.921.061,13 

- Drets reconeguts nets: 126.328.507,64 

- Drets reconeguts nets ajornats o fraccionats: 269.789,01 

- Recaptació neta: 113.267.444,57 

- Drets pendents cobrament: 13.061.063,07 

2. Exercicis tancats: 

- Pendent cobrament inici exercici: 40.337.798,36 

- Recaptació: 10.120.616,05 

- Baixa drets reconeguts inicials: 1.602.615,45 

- Pendent cobrament final exercici: 28.614.566,86 

B.) Resultats execució pressupostària: 

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 14.700.013,91 

- Resultat pressupostari de l'exercici: 12.313.237,65 

- Romanent de crèdit: 38.175.580,15 

- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2019: 32.781.420,18 

. Desviacions acumulades finançament afectat: 19.173.092,43 

. Compromisos de despesa: 13.608.327,75 

- Romanent de tresoreria: 

* Romanent de tresoreria total: 65.151.051,68 

* Dotació provisió dubtós cobrament: 23.250.329,51 

* Romanent per a despeses generals: 22.727.629,74 (ajust finançament afectat) 

* Romanent per a despeses generals: 9.119.301,99 després de la incorporació 
dels romanents detallats a l'apartat anterior 

* Romanent per a despeses generals ajustat per ajornaments i fraccionaments 
concedits i després de la incorporació dels romanents detallats a l'apartat anterior: 
8.549.291,36 
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C.) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012: 

- Capacitat de finançament: 

Ingressos no financers: 120.686.552,90 Despesa no financera: 106.275.953,17 Ajustos 
segons SEC: - 4.765.758,33 Capacitat de finançament: 9.644.841,40 

- Regla de la despesa: Liquidació exercici 2017: 

Despesa no financera: 106.315.567,07 

Despesa no financera no computable: - 13.825.577,58 Ajustos segons SEC 2010: 
331.130,04 

Despesa computable 2017: 92.821.116,53 

Liquidació exercici 2018: 

Despesa no financera: 106.275.953,14 

Despesa no financera no computable: - 11.163.268,93 Ajustos segons SEC 2010: 
847.495,59 

Despesa computable 2018: 95.960.179,80 

Taxa de variació despesa computable 2018/2017: 3.38 % 

Tot i que es supera el límit de l'increment de despesa fixat per acord de Consell de 
Ministres de 3 de juliol de 2017 en el qual es varen aprovar els objectius d'estabilitat 
pressupostària i de deute pel període 2018-2020 fixant una taxa de referència nominal 
de 2018 respecte 2017 del 2.4 %, es dona compliment a aquest indicador atès que 
s'han produït durant l'exercici increments permanents en la recaptació per canvis 
normatius (modificació ordenances fiscals aprovades pel Ple Municipal de 24 d'octubre 
de 2017) i que suposa: 

Increment permanent recaptació per canvis normatius: 1.933.588,29 (s'ha valorat la 
recaptació dels padrons de les figures amb principal incidència respecte el total 
ingressos) 

Límit variació despesa computable: 96.982.411,62, resultant doncs la despesa efectiva 
per sota d'aquest valor. 

- Sostenibilitat financera: 

. Capital viu a 31/12/2018 per operacions de crèdit a llarg termini: 48.743.230,80 

. Capital viu a 31/12/2018 per operacions avalades: 3.986.249,00 
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. Total deute viu a 31/12/2018: 5 

Decret de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 relatiu a liquidació pressupost 
exercici 2018 ORGANISME AUTÒNOM D'EDUCACIÓ MUSICAL. 

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 de l'Organisme 
Autònom d'Educació Musical de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i 
posant de manifest els resultats següents en euros: 

A.) Magnituds pressupostàries: Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs: 

- Pressupost inicial: 793.600,00 

- Modificacions: 13.225,12 

- Pressupost definitiu: 806.825,12 

- Despeses autoritzades: 775.484,07 

- Despeses compromeses: 775.105,10 

- Obligacions reconegudes: 769.140,89 

- Pagaments líquids realitzats: 769.037,99 

- Pendents pagament: 102,90 

2. Exercicis tancats: 

- Pendent pagament inici exercici: 3.245,27 

- Pagaments realitzats: 3.245,27 

- Pendent pagament final exercici: 0,00 Respecte al pressupost d'ingressos: 

1. Exercici en curs: 

- Pressupost inicial: 793.600,00 

- Modificacions: 13.225,12 

- Pressupost definitiu: 806.825,12 

- Drets reconeguts nets: 772.401,19 

- Recaptació neta: 716.510,60 
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- Drets pendents cobrament: 55.890,59 

2. Exercicis tancats: 

- Pendent cobrament inici exercici: 32.339,80 

- Recaptació: 31.442,18 

- Pendent cobrament final exercici: 897,62 

B.) Resultats execució pressupostària: 

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 520,89 

- Resultat pressupostari de l'exercici: 3.260,30 

- Romanent de crèdit: 37.684,23 

- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2019: 6.343,18 (compromisos de 
despesa) 

- Romanent de tresoreria: 

* Romanent de tresoreria total: 46.465,10 

* Dotació provisió dubtós cobrament: 702,00 

* Romanent per a despeses generals: 39.419,92, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 

C.) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012: 

- Capacitat de finançament: 

Ingressos no financers: 772.401,19 Despesa no financera: 769.140,89 

Ajustos segons SEC: 493,20 (ajust recaptat capítol 3) Capacitat de finançament: 
3.753,50 

- Regla de la despesa: Liquidació exercici 2017: 

Despesa no financera: 759.769,35 

Despesa no financera no computable: - 49.649,72 (despesa finançada altres AAPP) 

Ajustos segons SEC 2010: 0,00 

Pagaments per transferències internes: 0,00 Despesa computable 2017: 710.119,63 
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Liquidació exercici 2018: 

Despesa no financera: 769.140,89 

Despesa no financera no computable: - 42.689,19 (despesa finançada altres AAPP) 

Ajustos segons SEC 2010: 0,00 

Pagaments per transferències internes: 0,00 Despesa computable 2018: 726.451,70 

Taxa de variació despesa computable 2018/2017: 2.30 % 

- Sostenibilitat financera: 

No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 

El període mig de pagament mensual corresponent al mes de desembre de 2018 es 
xifra en 8.02 dies. 

L'entitat compleix amb els indicadors d'estabilitat pressupostària al presentar capacitat 
de finançament i una taxa de variació de la despesa per sota de l'objectiu fixat per part 
del Govern de l'Estat, atesos els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i 
regla de la despesa aprovats per acord de Consell de Ministres de 3 de juliol de 2017. 

Decret de l'Alcaldia de data 20 de febrer de 2019 relatiu a liquidació pressupost 
2018 PATRONAT CALL DE GIRONA. 

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2018 de l'Organisme 
Autònom Patronat Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i 
posant de manifest els resultats següents en euros: 

A.) Magnituds pressupostàries: Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs: 

- Pressupost inicial: 453.225,00 

- Modificacions: 3.985,47 

- Pressupost definitiu: 457.210,47 

- Despeses autoritzades: 434.613,30 

- Despeses compromeses: 434.613,30 

- Obligacions reconegudes: 421.528,65 

- Pagaments líquids realitzats: 412.150,10 
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- Pendents pagament: 9.378,55 

2. Exercicis tancats: 

- Pendent pagament inici exercici: 34.107,82 

- Pagaments realitzats: 34.031,12 

- Pendent pagament final exercici: 76.70 Respecte al pressupost d'ingressos: 

1. Exercici en curs: 

- Pressupost inicial: 453.225,00 

- Modificacions: 3.985,47 

- Pressupost definitiu: 457.210,47 

- Drets reconeguts nets: 440.590,52 

- Recaptació neta: 393.724,42 

- Drets pendents cobrament: 46.866,10 

2. Exercicis tancats: 

- Pendent cobrament inici exercici: 48.967,74 

- Recaptació: 46.728,42 

- Pendent cobrament final exercici: 2.239,32 

B.) Resultats execució pressupostària: 

- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 1.185,49 

- Resultat pressupostari de l'exercici: 19.061,87 

- Romanent de crèdit: 35.681,82 

- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2019: 17.876,38 (compromisos de 
despesa) 

- Romanent de tresoreria: 

* Romanent de tresoreria total: 57.760,47 

* Dotació provisió dubtós cobrament: 839,32 
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* Romanent per a despeses generals: 39.044,77, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 

C.) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012: 

- Capacitat de finançament: 

Ingressos no financers: 440.590,52 Despesa no financera: 421.528,65 

Ajustos segons SEC: - 137.68 (ajust recaptat capítol 3) Capacitat de finançament: 
18.924,19 

- Regla de la despesa: Liquidació exercici 2017: 

Despesa no financera: 455.301,84 

Despesa no financera no computable: - 71.557,68 (despesa finançada altres APP) 

Ajustos segons SEC 2010: 0,00 

Pagaments per transferències internes: 0,00 Despesa computable 2017: 383.744,16 

Liquidació exercici 2018: 

Despesa no financera: 421.528,65 

Despesa no financera no computable: - 63.205,36 (despesa finançada altres AAPP) 

Ajustos segons SEC 2010: 0,00 

Pagaments per transferències internes: 0,00 Despesa computable 2018: 358.323,29 

Taxa de variació despesa computable 2018/2017: - 2.34 % 

La taxa de referència nominal (% de variació anual) permesa de creixement aprovada 
per acord del Consell de Ministres de 3 de juliol de 2017 i d'aplicació per a 2018 es 
xifra en un 2.4 %, en conseqüència, se li dona compliment. 

- Sostenibilitat financera: 

No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 

El període mig de pagament mensual corresponent al mes de desembre de 2018 es 
xifra en 14.73 dies. 

L'entitat compleix amb els indicadors d'estabilitat pressupostària al presentar capacitat 
de finançament i una taxa de variació de la despesa per sota de l'objectiu fixat per part 
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del Govern de l'Estat, atesos els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i 
regla de la despesa aprovats per acord de Consell de Ministres de 3 de juliol de 2017. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la part 
de..., de fet, certa part de control però si de cas ho deixem per al final del ple junt amb 
els precs i preguntes, per tant, després podran fer les preguntes o resoldre els dubtes, 
no sé si són... Sí? Ho són? Perquè potser ja podríem fer-ho en aquest moment i seria 
perfecte. Resoldre els dubtes ja ho podrem fer al final. El que sí és que hi han una 
sèrie d’acords que posem en coneixement. 

4. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 28 de desembre de 2018 relatiu a reconeixement de 
l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar el cost del tractament documental 
del fons de Televisió de Girona, SL, objecte de donació a l'Ajuntament de Girona, 
per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

El dia 2 d'abril de 2001 es va subscriure un Conveni entre l'Ajuntament de Girona i 
Televisió de Girona, SL, per a la cessió i la gestió del seu fons audiovisual i fotogràfic i 
per a la regulació dels seus drets d'explotació. Aquest conveni va ser aprovat per la 
Comissió de Govern en sessió de 20 de març de 2001. 

D'acord amb el pacte tercer del Conveni, Televisió de Girona, SL, cedeix la 
documentació de la seva producció a l'Ajuntament de Girona i n'assumeix la realització 
d'una primera descripció manual de la documentació així com la indexació, fet pel qual 
l'Ajuntament de Girona es compromet a realitzar una aportació econòmica. 

En aquell moment es van transferir al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) 
totes les cintes de vídeo que s'havien produït des de la primera emissió de la televisió 
el mes d'octubre de 1986 fins al moment de la signatura del conveni. 

Des de llavors i fins a l'any 2016 el conveni s'ha anat renovant mitjançant l'aprovació 
per Junta de Govern Local dels pactes corresponents i posterior transferència 
econòmica. Així, l'any 2004 es va renovar el conveni anterior per tres anys més i a 
partir del 2008 la renovació ha estat anual. 

L'any 2017 es traslladen els pactes del Conveni als Serveis Jurídics de l'Ajuntament de 
Girona per a la seva avaluació amb la finalitat de definir el procediment de tramitació. 
Es descarta la tramitació com a subvenció i també com a contracte. Amb data 10 
d'octubre de 2018 s'emet informe del tècnic del Servei d'Assessoria Jurídica de Règim 
Interior de l'Ajuntament de Girona en el qual s'analitza el contingut dels convenis i 
annexos des del 2001 fins al 2016 i s'exploren les possibilitats de tramitació com a 
subvenció, conveni o contracte. En les seves conclusions, es recomana formalitzar la 
figura jurídica del Conveni amb tots els requisits que es descriuen a l'apartat sisè de 
l'esmentat informe (Annex I: Informe jurídic 99/18 e-3). 
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Quant a les quantitats pendents, es proposa sufragar-les amb caràcter immediat 
mitjançant el reconeixement de l'obligació per part de l'Ajuntament de Girona, atès que 
la documentació audiovisual de Televisió de Girona, SL, s'ha anat transferint 
regularment durant tot aquest període (apartat desè, punt segon de l'esmentat 
informe). 

Al llarg de l'any 2017, Televisió de Girona, SL, ha transferit a l'Ajuntament de Girona la 
documentació produïda objecte de cessió, degudament descrita i amb el tractament 
documental acordat. S'adjunta memòria descriptiva de la documentació rebuda i del 
treball realitzat abans de la seva transferència a l'Ajuntament de Girona (Annex II). 

D'altra banda, Televisió de Girona, SL, aporta memòria del tractament documental 
realitzat així com les corresponents nòmines acreditatives de la despesa relacionada. 
Aquestes nòmines figuren a l'expedient núm. 2018046488 (Registre d'entrada 
2018084445) i es desglossen com segueix: 

- Nòmines a favor d'una persona redactora per valor de 5.103,34 €. 

- Nòmines a favor d'una persona operadora de càmera per valor de 3.907,18 €. 

- Nòmines a favor d'una segona persona operadora de càmera per valor de 8.655,28 
€. 

- Nòmines d'una persona documentalista per valor de 7.956,12 € 

- Nòmines a favor d'una segona persona redactora per valor de 9.053,15 €. 

Atesos els punts anteriors, s'informa favorablement el pagament de la quantitat de 
trenta-tres mil euros (33.000,00 €), atès que els treballs de tractament documental del 
fons de Televisió de Girona, SL, han estat realitzats correctament, que la 
documentació ha estat lliurada a l'Ajuntament de Girona i que l'empresa ha presentat 
documents acreditatius de la despesa del seu personal relacionats amb l'edició, 
catalogació, conservació i transferència del fons cedit a l'Ajuntament de Girona. 

Constitució espanyola. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques. Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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PRIMER.- INICIAR l'expedient per al reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament de 
Girona d'abonar el cost del tractament documental del fons de Televisió de Girona 
objecte de donació a l'Ajuntament de Girona, a Televisió de Girona, SL, amb NIF 
B17503038, i domicili social a l'Avinguda Sant Francesc, 6 - 17001 Girona, 
representada pel senyor Joaquim Vidal i Perpinyà, president del Consell 
d'Administració, per un import de trenta-tres mil euros (33.000,00 €), d'acord amb les 
nòmines del personal relacionat amb la producció i tractament de la documentació 
presentades per l'esmentada empresa, per evitar un enriquiment injust de la 
Corporació municipal en base a tots els fets i fonaments jurídics de la part expositiva 
d'aquest informe. 

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a Televisió de Girona, SL, amb NIF 
B17503038, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al•legar i 
presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents, de conformitat 
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

TERCER.- RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera 
sessió que se celebri. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I si de cas mentre esperem, si li 
sembla, faríem aquesta ratificació que... Han arribat? Doncs farem la ratificació. Per 
tant... La llegeix vostè, senyor secretari, la ratificació? Endavant, senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas ens ho explicarà millor. 

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, ve d’un conveni 
que va haver-hi el 2011 en virtut del qual Televisió de Girona dona a l’Ajuntament el 
seu fons de gravacions i també d’imatges i, a més a més de fer una donació de 
requalificar, seleccionar el fons visual, transferir a l’Ajuntament les imatges i també les 
cataloga. L’òrgan gestor és el Centre de Recerca i Difusió d’Imatge que depèn de 
l’arxiu. I ha quedat acreditada la prestació d’aquests serveis en forma satisfactòria pel 
preu de mercat que, com ha dit el secretari, és de 33.000 euros. I, per tant, el que avui 
portem aquí és reconèixer aquesta obligació. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, tinenta d’alcalde. 
No sé si hi ha alguna intervenció per part d’algun grup? Senyora Pujola... 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa, Bé, ja saben que nosaltres 
amb els enriquiments injustos som molt crítics, però jo volia fer un apunt. Jo no sé si 
s’han mirat vostès l’informe jurídic sobre aquest punt, però és que en el punt vuitè 
d’aquest informe jurídic, i li llegiré textualment, regidora, els imports de 27.272,73 
euros per cadascuna de les anualitats del 2017 i del 2018, doncs són un deute que té 
l’Ajuntament de Girona pendent amb Televisió de Girona, encara que el conveni 
existent presenti una xifra de 33.000 euros, en realitat hi ha 5.727,27 euros del total 
que es destinen a l’Arxiu Municipal i que no es destinen, per tant, a Televisió de 
Girona. Regidora, quin és aquest reconeixement de crèdit de quasi 6.000 euros? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions? No sé si vol 
fer alguna reflexió, senyora Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Simplement que ens mirarem el que ella diu i... 
Bé, el que diu la regidora, a veure, donar-li l’explicació, jo ara no la tinc aquí 
tècnicament quina és l’explicació, li mirarem. Però entenc que, si ha passat a Ple, vol 
dir que és correcte, perquè ha estat informat. Per tant, no ho sé, ja li explicarem, ara 
no sabria dir-li la raó. 

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

Vots a favor de la ratificació?  
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, el Decret d’Alcaldia de data 
28/12/2018. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 28 de desembre de 2018, és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

I ara sí, com que m’han comunicat que han arribat els membres de la Federació 
d’Associacions de l’Àfrica Negra de Catalunya, concretament crec que és aquí el 
senyor Bubacarr Baldeh, veritat? Sí, perfecte. Doncs li agrairíem moltíssim que si ja 
està preparat pot venir aquí al davant a aquest faristol per llegir la declaració 
institucional. Recordaran que fa un parell de mesos ja va haver-hi aquesta moció. 

Molt benvingut l’Ajuntament, moltes gràcies per ser aquí. Ja pot passar... Entén el 
català? Sí, perfecte. (Veus de fons.) Ah, disculpi la pregunta, perquè no... Doncs li 
continuo explicant... Moltes gràcies per ser aquí, sigui molt benvingut al Saló de Plens. 
Ara vostè llegirà aquest manifest que, de fet, era proposta de vostès. I com que tots els 
grups municipals estem d’acord que sigui adoptat per tots nosaltres com un acord de 
l’Ajuntament en el seu Ple, per això li hem demanat si vostès que eren els proposants 
podien fer-ne lectura, tot i que després ja sap que no es vota perquè és presa per tots 
nosaltres com a declaració institucional, d’acord? 

Per tant, endavant amb la lectura. 

Sr. Bubacarr Baldeh (en nom de la Federació d’Associacions de l’Àfrica Negra de 
Catalunya): Bona tarda a tothom. I en primer lloc, volem agrair als partits polítics que 
ens representen al Ple de l’Ajuntament de Girona que ens hàgiu donat l’oportunitat de 
poder assistir al Ple per compartir els principals obstacles que patim com a ciutadania 
catalana d’origen estranger, tant les persones nouvingudes com les que portem molts 
anys vivint a Catalunya. Sóc Bubacarr Baldeh, estic aquí en nom –com a president– de 
la Federació d’Associacions de l’Àfrica Negra Vic, Sabadell i Catalunya. Diem que és 
el moment que l’Àfrica negra comenci a caminar, per això mateix el col·lectiu d’Àfrica 
negra compost pels col·lectius de Guinea Bissau, Nigèria, Ghana, Mali, Togo, Senegal, 
Guinea-Conakry, Burkina Faso, etcètera, presentar aquesta moció en nom de tots els 
col·lectius. 

Exposició de motius. Davant d’aquesta problemàtica apareguda recentment als mitjans 
de comunicació sobre la pràctica de l’esclavitud a Líbia, Mauritània i a tota la geografia 
africana. Considerem que ja n’hi ha prou d’esclavitzar la raça negra, el col·lectiu 
d’Àfrica negra i africans presents a Catalunya i les persones simpatitzants amb la 
causa africana s’hi han reunit, s’han organitzat, s’han mobilitzat per denunciar la venda 
d’homes i dones negres com si es tractés de mercaderies. I la gent que estan traficant 
amb les persones, amb les persones que són éssers humans, igual que ells, són 
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persones batejades musulmanament en nom d’Alà i cristianament, en nom del Pare, 
del Fill i de l’Esperit Sant, i també la gent que va ser batejada en nom de les religions 
animistes, que diem, tradicionals. 

Davant de tot això, no hi ha hagut resposta activa per part de la comunitat 
internacional, lamenten que la Unió Africana no tingui seu a Madrid ni a Barcelona, la 
OUA, que és l’Organització Unitat Africana, que va ser constituïda el dia 25 de maig de 
1963 a Lagos, que és Nigèria, amb les seves limitacions i al final s’ha extingit per falta 
d’organització i control. Després de l’any 2002 es va fundar la Unió Africana, que és 
com la còpia de la Unió Europea i tampoc ha pogut atendre les demandes de més de 
cinquanta-quatre països membres, hi ha activistes que parlen de la Unió Africana com 
una unió de desunits, que només van allà per reunir-se i no per treballar, no defensen 
els interessos del seu poble, la majoria només defensa els seus interessos. 

Ens preguntem per què ni el president de Líbia, ni el president de CEDEAO, que és la 
Comunitat Econòmica d’Estats d’Àfrica Occidental, no fa res per eradicar l’esclavitud 
en ple segle XXI i Àfrica. Sabem que existeix una llei d’abolició de l’esclavitud des de 
l’any 1833, en aquest sentit, el 2 de desembre es va commemorar la Declaració 
Universal dels Drets Humans aprovada per l’ONU l’any 1948. 

Per tot això exposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer, denunciar la injustícia i la falta d’atenció per part de la comunitat internacional: 
dels estats de la Unió Africana i la Unió Europea i de la falta de resposta de les 
Nacions Unides davant d’aquests fets que vulneren els drets fonamentals de les 
persones africanes a Líbia i altres països de la geografia africana. 

Segon, que el Ple de l’Ajuntament de Girona es posicioni al costat dels col·lectius 
africans residents a Catalunya, en la denúncia de la vulneració dels drets humans que 
suposa l’esclavitud, una pràctica que va ser abolida des de la llei de 1833. 

Tercer, traslladar aquest posicionament a les entitats impulsores de la iniciativa, que 
són les entitats que hem dit abans, Àfrica Negra de Catalunya, Federació de Guinea 
Conakry, Federació de Malians de Catalunya, Associació de Bissau Guineans de 
Catalunya, Associació Africanes de Catalunya, Associació Gambiana de Catalunya, 
Associació Nigeriana de Sabadell, Associació de Ghanesos de Catalunya, Associació 
de Burkinesos, la Federació Pan-africana, la Missirah, l’Associació Humanitària contra 
l’Ablació de la dona d’Àfrica, de Guinea, el Centre Euro Àfrica, Associació de Guinea-
Bissau i simpatitzants de Sabadell, així com la Taula de la Nova Ciutadania. Les ONG 
espanyoles treballen a Àfrica i promouen la defensa dels drets i moviments socials, 
realitzen totes les gestions necessàries d’incidència política per denunciar davant de 
les institucions europees i espanyoles la venda i subhasta de les persones com 
esclaus a Líbia i al Magreb. Així mateix, sumar-se a tot tipus d’accions que denuncien 
aquestes violacions dels drets humans. 

I per acabar tenim una petita poesia que ens ha fet un africà, que és un anònim, doncs 
això: «Animar és donar la vida pròpia. Animar és comunicar. Animar és empènyer cap 
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a l’atreviment i el goig personal. Animar és oferir. Animar és la debilitat i la grandesa 
d’un esperit ric. Animar en moments d’aflicció és consol i recolzament. Animar en els 
moments de cansament és ímpetu i força. Animar en els moments d’angoixa és ajudar 
i aixecar l’ànima i el cor cap amunt. Animar és donar coratge i valentia davant del 
fracàs, davant de la justícia. Animar és posar-se en la pell de l’altre i donar-li ànim en 
la seva urgència.» 

Moltes gràcies i deixem-ho aquí. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies per acostar 
a aquest Ple la dignitat, com acaba de fer el senyor Bubacarr Baldeh. Li agraïm que en 
aquest Ple es parli d’això, de dignitat, de drets humans, de dret de les persones, de 
drets civils, de drets polítics i de lluitar contra l’esclavitud. I a totes les persones que 
l’acompanyen, també moltes gràcies per haver-se acostat aquí al Ple. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a l'Associació FERRMED. 

FERRMED és una associació sense ànim de lucre de caràcter multisectorial creada, 
l'any 2004, a iniciativa del món empresarial i formada per entitats públiques i privades, 
empreses, cambres de comerç, autoritats portuàries, etc per contribuir a la millora de 
la competitivitat europea, amb l'objectiu d'unir Europa de Nord a Sud mitjançant un 
corredor ferroviari que connecti les zones de major activitat econòmica i logística, 
potenciant especialment les connexions de ports i aeroports i l'impuls del Gran Eix 
Ferroviari de mercaderies Escandinàvia-Rhin- Rhône-Mediterrània occidental. 

Atès que és voluntat de l'ajuntament de Girona, promoure la implementació dels 
estàndards FERRMED i els nous mètodes d'utilització de la infraestructura per 
optimitzar el transport ferroviari i el transport combinat / intermodal de mercaderies, 
participar en la discussió en la millora dels sistemes operatius i la implantació de la 
lliure competència a la xarxa ferroviària de mercaderies de la Unió Europea, així com 
potenciar una millor connexió de ports i aeroports amb el seu respectiu país i contribuir 
a la promoció i desenvolupament de la xarxa ferroviària en el principal eix Escandinau-
Rhin-Rhône-Mediterrània occidental i en els eixos amb els quals interconnecta a la 
seva zona d'influència. 

-Article 22 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
que especifica que correspon al Ple, entre d'altres, els acords relatius a la participació 
en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió 
de Municipis i de les Entitats a les que es refereix l'article 45; creació d’òrgans 
desconcentrats; alteració de la capitalitat del Municipi i el canvi de nom d'aquest o 
d'aquelles Entitats i l'adopció o modificacions de la seva bandera, ensenya o escut. 
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-Reglament d'organització i funcionament de les entitats locals (Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre). 

PRIMER.- APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a l'Associació FERRMED 
amb TVA BE 0866663425 en qualitat de membre, amb dret a assistir a l'Assemblea 
General, sense dret de vot. 

SEGON.- APROVAR la despesa a favor de l'Associació FERRMED, amb TVA núm BE 
0866663425, per un import de mil dos-cents euros (1.200,00 €) corresponent a la 
quota d'adhesió a l'esmentada associació, com a membre, amb dret a assistir a 
l'Assemblea General, però sense dret de vot. 

Amb càrrec a la partida 2019 100 92010 48000 Relacions institucionals. TERCER.- 
NOTIFICAR aquesta resolució a l'Assotiation FERRMED. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara, si els sembla, 
podríem continuar amb el següent punt de l’ordre del dia. En aquest cas ja passem a 
la Comissió Informativa d’Alcaldia, el punt número 5. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Com saben ja 
vostès i els vaig informar molt breument, és cert, el dia de la Comissió Informativa, 
però que segur que al tenir oportunitat de consultar l’expedient ja ho van poder veure, 
FERRMED és un grup de pressió format per entitats públiques, per entitats privades, 
per exemple, la Cambra de Comerç de Girona en forma part o ajuntaments com el de 
Lleida, per exemple, que té l’objectiu d’influir a les administracions estatals, a les 
administracions europees a favor de la creació d’un corredor ferroviari, un corredor que 
connecti el nord al sud d’Europa a través dels centres logístics de les principals zones 
econòmiques del nostre continent. 

FERRMED fa molts anys, ja fa molts anys que està elaborant un argumentari i tot un 
discurs amb dades amb molt de rigor a favor d’aquest corredor, el corredor del 
mediterrani, sobretot davant d’Europa i sobretot davant dels principals centres de 
poder i que tenen el poder de decisió especialment. Això a Catalunya i a les nostres 
comarques saben que coneixem com a corredor del mediterrani, a Girona és cert que 
hem manifestat en multitud d’ocasions la voluntat no només a l’Ajuntament, sinó a 
Girona en tota la seva globalitat, tots els agents econòmics han manifestat –hem 
manifestat– en moltíssimes ocasions la voluntat de liderar les reclamacions amb 
aquestes grans infraestructures de país, grans infraestructures territorials, perquè 
entenem que és la clau de la prosperitat de la nostra economia, la nostra 
competitivitat, per estar ben connectat amb Europa i, per tant, és polítiques de millora 
de l’estat del benestar en el seu conjunt. 

Per això creiem que com ajuntament és molt important ser presents en organismes 
com FERRMED, perquè és precisament en aquests espais on podem percebre de 
primera mà la situació real de les infraestructures, on es fan els informes que 
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corresponen i on rebem la informació que pertoca i alhora on ens permet arribar a 
aquestes institucions per poder fer les reclamacions que considerem pertinents. És 
cert que volem..., tots diem, tots voldríem que Girona jugui en la primera divisió de..., la 
nostra economia jugui a la primera divisió d’aquest país i, per tant, que sigui capaç de 
crear llocs de treball i, per tant, creiem imprescindible aquesta infraestructura i 
pertànyer, doncs, a aquesta entitat. I en aquest sentit, saben que l’obligació és només 
la de fer front a una quota anual de 1.200 euros, ja veuen que és una quota petita, és 
important, però no és una inversió molt important, però els beneficis creiem que són 
molt interessants per al coneixement i per a la pressió i la influència, sobretot 
influència, que podem tenir en organismes supramunicipals. Per tant, ho poso a la 
seva consideració i els agrairia tenir el vot favorable. I si hi han intervencions... 
Senyora Veray... 

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): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo FERRMED 
la conec i la conec molt bé i he tingut molta relació i sincerament primer li he de dir, per 
tenir la informació que vostè aquí ens explica, no cal ni formar-ne part, ni pagar 1.200 
euros, perquè la informació de FERRMED és pública i si es reuneix amb els seus 
representants li traspassaran tota. Ho dic perquè vostè ho ha obviat en tota la seva 
explicació... Possiblement començo la meva intervenció pel final, però bé, vostè vol 
adherir-se a l’associació FERRMED, que és una entitat sense ànim de lucre, no un 
organisme, vostè s’hi ha referit com a organisme, no ho és, és una associació sense 
ànim de lucre, 1.200 euros per no fer res perquè tampoc té dret a vot, vostè això en 
tota la seva explicació ho ha obviat totalment. Per tant, si només és per tenir la 
informació, no cal pagar, ja li dic. 
 
Segona, tampoc crec..., i vostè ho ha classificat així, no jo, les seves primeres 
paraules han sigut «és un lobby de pressió», no crec que l’Ajuntament com a 
Administració hagi de formar part de cap lobby de pressió, ni d’aquest, ni de cap altre. 
Els lobbies de pressió fan la seva feina i el que fan és pressionar les administracions, 
per tant, com a administració no entenc quan és la necessitat de formar part d’aquesta 
entitat. 
Defensar el corredor del mediterrani es pot defensar des de cada formació política de 
què formem part cada un de nosaltres, si es vol defensar, i els que no la vulguin 
defensar no defensar-la i treballant amb les administracions implicades, siguin a nivell 
d’Europa, siguin a nivell del nostre país, per tant, espanyoles, amb relació a tot el que 
s’ha de fer i ser insistents perquè es portin a terme les obres que s’han de 
desenvolupar perquè el corredor del mediterrani sigui una realitat. 

Per tant, li hem de dir que ens sorprèn molt que a març de 2019 vostè es desperti amb 
FERRMED, quan fa anys que treballen amb aquest tema. No entenem ben bé quina 
és aquesta necessitat que vostè ha trobat per formar-ne part, si només és el tema de 
la informació, ja li dic, no cal pagar, per més que la quota vostè la consideri petita, és 
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igual, són diners de tots els gironins i les gironines, i per tant, encara que només 
valgués un euros, doncs són diners. I tercera, com li he dit, perquè no crec que 
l’Administració, en aquest cas l’Ajuntament hagi de formar part de cap lobby de pressió 
a altres administracions. 

També m’hagués agradat que en la seva explicació expliqués alguna cosa de Girona, 
del que li afecta el corredor del mediterrani, ja no a Girona capital, perquè tant el tren 
convencional com el tren d’alta velocitat passa i les vies estan més que acabades, 
però sí alguna referència a les comarques gironines, cosa que suposo que desconeix 
vostè totalment quins són els centres logístics que estan pendents, com estan, en quin 
moment es troben i què s’ha treballat. 

Per tant, sincerament, crec que és més un tema polític seu del qual ja ens té 
acostumats, que realment una necessitat que aquest ajuntament en formi part. Per 
tant, nosaltres no li donarem suport. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Nosaltres sí que donarem suport 
a aquest punt de l’ordre del dia, fonamentalment perquè compartim l’objectiu que 
defensa l’associació FERRMED. Sí que és cert que buscant en l’expedient o en la 
pròpia pàgina web, que és cert que hi ha molta informació pública i que, per tant, es 
pot accedir sense que calgui ser-ne..., doncs no sé si soci seria la paraula adequada, o 
haver-s’hi adherit, no hem trobat..., perquè l’amalgama de socis o adherits és molt 
gran, no hem trobat qui té dret a vot i qui no. A nosaltres també ens ha sorprès que en 
el segon punt posi que no tindrem dret a vot si està a l’assemblea general, per tant, 
això sí que ens agradaria que ens ho pogués aclarir, quins membres tenen dret a vot i 
quins no i per quin criteri. 

I finalment demanar-los el següent, el nostre Ajuntament forma part de diferents 
xarxes, associacions..., en fi, on hi som presents. Jo que recordi d’aquest mandat ens 
hem inclòs i nosaltres ho hem promogut, a la Xarxa de Municipis LGTBI, a 
l’Observatori de Dones als Mitjans de Comunicació, a la Xarxa de Calls Jueus... 
Demanaríem que hi hagués un retorn d’aquestes reunions, perquè ens ha arribat que 
en algunes d’aquestes xarxes l’Ajuntament de Girona, malgrat que n’és soci o està 
adherit, no està assistint a les reunions de manera regular i no està tenint un paper 
proactiu. Per tant, aprofito, ja que ens adherim a una nova associació, per demanar si 
en Junta de Portaveus l’alcaldessa ens podria informar de quin és el paper de 
l’Ajuntament de Girona de manera trimestral en aquestes diferents xarxes on 
l’Ajuntament de Girona hi està adherit. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Sí, senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, una mica en línia de les 
intervencions que m’han precedit. Nosaltres el que volíem és demanar-li explicacions 
una mica de què realment hi anem a fer, perquè vostè només parla i, de fet, ja ho ha 
dit, que l’altre dia es va fer una informació molt «escueta», avui s’ha allargat una mica 
més, però realment encara no ens està responent amb aquests 1.200 euros que 
paguem i en canvi sense tenir dret a vot, realment quin és el nostre paper i què hi 
anem a fer, només ens explica del tema d’accés a la informació. De fet ja li han dit, jo 
ho he estat mirant també a la pàgina web, que aquesta informació bona part d’ella ja hi 
tenim accés, ja la rebem, la podem veure a través d’altres canals, llavors ens agradaria 
saber realment quin preveu que sigui el nostre paper, qui hi anirà, quin paper anirà a 
fer, una mica quin és l’objectiu. Quan vostès es plantegen presentar-se a aquest espai, 
amb quin objectiu ho fan? Només per rebre informació? Només per ser un més? Bé, 
ens genera molts dubtes en tot aquest sentit. Llavors nosaltres d’entrada preveiem 
abstenir-nos, perquè realment amb tots aquests dubtes se’ns fa difícil fer-hi un vot 
favorable. 

Per tant, sí que agrairíem de totes maneres que ens faci un retorn en aquest sentit i no 
només a nosaltres, sinó si realment decidim participar-hi, com deien també a les 
intervencions que m’han precedit, ens agradaria també que es fes un retorn i una 
justificació de si fem viatges per accedir i per anar a reunions, doncs amb quina 
finalitat, quina informació, quina... Bé, tot això, perquè realment ens genera molts 
dubtes, no tenim clar ni amb l’explicació d’avui realment quin ha de ser el nostre paper 
i què hi anem a fer en aquest espai. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs bé, en fi, 
crec que paga la pena en el moment que ens trobem tenir mirada llarga, i tenir mirada 
llarga en tant en quant estigui relacionat amb les infraestructures, doncs encara més. 
Per exemple, he d’explicar massa, senyora Veray, que per Girona és importantíssim el 
tram Perpinyà-Montpellier del TAV, que ara és amb via convencional? He d’explicar 
massa que els diferents municipis de la Catalunya Nord contacten amb nosaltres i 
treballem perquè tots volem fer la pressió necessària perquè això es desencalli el més 
aviat possible i per reduir els trajectes des de Catalunya, des de Girona, a París en 
més d’una hora? No sé, puc concretar-li moltíssims temes, moltíssimes coses..., jo 
crec que... (Veus de fons.) Perdoni, senyora Veray, ja hi tornem a ser. Eh que jo no 
l’he interromput ni un segon? Doncs no, no, a veure, escolti, és que hem de començar 
a tenir el costum de respectar-nos el torn i que tothom parla quan li pertoca, jo és que 
no he interromput ningú, és que jo li demano si us plau, no per res, que em va 
desconcentrant. La vaig escoltant i ja no sé ni el que estic dient. Gràcies. Per tant, 
tema el qual es va tractar precisament amb una jornada aquí fa dues setmanes on 
vam poder participar amb un munt de..., i trobar-nos amb un munt de municipis i 
d’agents territorials que tenien aquesta mateixa, per exemple, necessitat i que 
compartien aquesta necessitat, per exemple. Jo crec que és evident que aquí no 
comentarem cadascun dels nodes o cadascuna de les accions o actuacions que serien 
pertinents en el tema corredor del mediterrani, era per fer-li un exemple. 
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És evident que aquestes..., si he dit organisme, evidentment no ho és, el primer de tot 
és que he dit que és un grup, és un grup de pressió format per entitats públiques i 
privades, per tant, si després he acabat dient organisme, doncs està mal dit, no és un 
organisme, és un grup, un grup d’entitats diferents. I és evident que aquests grups 
d’entitats diferents que treballen amb uns objectius, els quals nosaltres compartim, 
però no perquè compartim..., no perquè sigui d’ideologia política, sinó que compartim 
perquè és una de les fórmules, un dels eixos prioritaris que ens han de permetre un 
desenvolupament econòmic potent de Girona i de tota la seva demarcació, home, 
doncs amb una entitat amb què compartim aquests objectius, doncs també s’han de 
finançar d’alguna manera i, per tant, a mi em sembla assenyat que tots aquells 
territoris, tots aquells agents, com són tantes cambres de comerç o com són, és igual, 
un munt d’entitats que els podria anar dient totes, que tenen aquest objectiu de 
defensar aquesta infraestructura vital per a tot Europa i també per al nostre país, 
doncs home, col·laborar en certa part en el seu finançament és important. 

Què suposa el fet de formar-ne part o d’adherir-nos-hi? És cert, per una part fer 
possible que existeixin entitats com aquestes de grups de pressió. És cert, no tenim el 
dret a vot, però el que sí que tenim és la possibilitat de sol·licitar, per exemple, 
informes o informe d’impacte que nosaltres necessitem, és a dir, som propositius. I per 
tant, això ja és important. Segurament estem treballant amb una possibilitat de fer una 
proposta i a veure si seria factible que ens fessin aquest estudi, doncs, des d’aquesta 
entitat, perquè pot ser possible que interessi més agents, sobretot d’aquí, catalans. Per 
tant, és cert que no tenim el dret de vot, això és cert, però, escolti, que no ho hem 
amagat gent perquè està a l’única plana redactada del que és i de la proposta 
d’aquesta moció i ho diu ben gran i ben clar, és a dir, si alguns de vostès han volgut fer 
pretendre que ho estàvem amagant –ho dic pel públic que ens estigui escoltant–, 
doncs no, està aquí escrit ben clar, vull dir que no amagàvem absolutament res. 

Doncs és això, formar part d’aquest grup, ajudar a afrontar aquest finançament i que 
gràcies a això no només tinguem el coneixement, sinó que puguem ser propositius tant 
en la petició d’informes, informes d’impactes o informes de qüestions relacionades 
amb aquest tema, sinó també fer propostes de quin tipus de pressió, quin tipus de 
petició podem tenir des del territori i que sigui pres per part de tots per poder que entre 
tots plegats fer aquesta influència, tenir aquesta influència més gran. Aquesta és la 
resposta, jo m’ofereixo... 

Per què em demana la paraula? No l’he al·ludida, l’he contestada, no l’he al·ludida, 
l’he contestada. (Veus de fons.) És que no li tinc de donar la paraula si no hi han hagut 
al·lusions, i vostè em diu per al·lusions i al·lusions no l’he al·ludit, jo l’he contestat i, si 
no, cada vegada hi hauria al·lusions per part de tots els grups municipals, senyora 
Veray. (Veus de fons.) D’acord. 

Jo sí que m’ofereixo a tots els grups, especialment a la senyora Veray, que qualsevol 
dubte que tingui en qualsevol moment podem trobar-nos, podem quedar i li 
desvetllarem tots els dubtes que pugui tenir referent a aquest punt de l’ordre del dia. I 
em sembla que més o menys ho he contestat tot, i a tots els grups per tenir i donar-los 
més informació que puguin necessitar o que sigui del seu interès. 
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Per tant, si els sembla, passaríem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’adhesió de l’Ajuntament 
de Girona a l’associació FERRMED. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6. Aprovació de la liquidació del contracte i devolució garantia definitiva. 

Per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 14 de febrer de 2014 es va iniciar i 
aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convocar licitació del 
servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, es va adjudicar l'esmentat contracte a 
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favor de l'empresa CLECE, S.A., amb NIF núm. A80364243, amb un import màxim 
anual de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta-un euros amb noranta-dos cèntims 
(964.051,92.-€), IVA inclòs, dels quals 926.973,00.-€ corresponen a la base imposable 
i 37.073,92.-€ a l'IVA calculat amb un tipus del 4%. 

En data 6 de maig del 2014 CLECE, S. A. va constituir garantia definitiva per import de 
49.831€ per a donar compliment al contracte referit. 

La clàusula VII del plec de clàusules administratives establia una durada del contracte 
de 2 anys i l'opció de prorroga per dues anualitats més, d'any en any, per mutu acord 
de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat 
amb l'article 303.1 del TRLCSP. També s'entendrà prorrogat el contracte 
obligatòriament per l'empresa adjudicatària en cas de resolució o finalització del 
termini contractual, sense que s'hagi iniciat els servei per part del nou adjudicatari. En 
tot cas, la pròrroga serà obligatòria pel contractista i les condicions inalterables durant 
el període de durada d'aquella i aquest termini no superarà els 6 mesos. 

La clàusula XXI del PCAP estableix que la devolució i cancel•lació de la garantia es 
regirà pel que disposa l'article102 del TRLCSP. Aquesta serà retornada al contractista 
una vegada hagi transcorregut el termini de 2 mesos a comptar des de la recepció del 
servei , de conformitat amb l'article 307 del TRLCP. 

Per Acord del Ple Municipal de 11 de Juliol de 2016 s'aprova la prorroga en els seus 
propis termes i pel període i pel període del 15 de juliol de 2016 i fins el 14 de juliol de 
2017. 

Consta a l'expedient que mitjançant escriptura pública de data 14 de juliol del 2017, 
atorgada davant del notari de Barcelona, el Sr. Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, 
amb número de protocol 1913, CLECE SA, ha efectuat una escissió parcial per 
segregació de la branca d'activitat que compren els serveis socials en el territori de 
Catalunya, per ser aportades a la societat beneficiària ACCENT SOCIAL SL. 

Per acord de Ple d'11 de desembre del 2017 es va acordar considerar que la relació 
contractual mantinguda per l'Ajuntament amb "CLECE, S.A.", resulta configurada amb 
efectes a partir del dia 1 de novembre de 2017, per "ACCENT SOCIAL, S.L.", amb NIF 
núm. B-66808213, segons escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. 
Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, el dia 14 de juliol de 2017, com a resultat de 
l'escissió parcial practicada. 

En el mateix es requeria a "ACCENT SOCIAL, S.L.", NIF núm. B-66808213, perquè 
procedís a regularitzar a l'Ajuntament la fiança definitiva prestada en el seu dia per 
"CLECE, S.A.", per donar compliment al contracte del servei d'atenció domiciliària 
(SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca 
d'autonomia personal. 
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A data d'avui no consta que s'hagi produït aquesta regularització, constant dipositada a 
la tresoreria municipal la garantia d'import 49.831€ constituïda per CLECE, S.A. amb 
data 6 de maig del 2014. 

Per acord del Ple de data 10 de juliol de 2017, es va requerir a l'adjudicatària per què 
continues prestant els serveis del dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 2017, i 
com a màxim fins a 6 mesos, període que finalitza el dia 15 de gener de 2018. 

Per acord del Ple de data 9 d'abril de 2018 va ser imposada una penalitat de 
25.231,14 € per compliment defectuós de la prestació. Accent Social SL interposà 
recurs de reposició, que fou estimat parcialment, per Acord de Ple de 4 de juny de 
2018, imposant-se una penalitat d'import de 24.470,75 €. 

D'acord amb l'informe emes de la cap de secció de Serveis Socials Especialitzats, de 
data 7 de gener de 2019, en el que es proposa liquidar el contracte i retornar la 
garantia la penalitat imposada per Acord de Pel de data 9 d'abril de 2018, va ser 
satisfeta per la mercantil Accent Social SL, deduint-se de la factura núm. 
06662000001818F amb nº de operació 120180003347. 

D'acord amb el mateix l'informe emes per la cap de secció de Serveis Socials 
Especialitzats, de data 7 de gener de 2019, el qual determina que el contracte va 
finalitzar el dia 14 de maig de 2019, i es dóna per rebuda la totalitat de la prestació 
d'acord amb els termes del contracte, pel que, començaria a comptar des d'aquesta 
data el termini de garantia establert a la clàusula XXI del plec de clàusules 
administratives particulars de 2 mesos a comptar des de la data de recepció del 
servei". 

D'acord amb el previst a la Disposició Transitòria 1ª de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), d'acord amb la qual els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la mateixa es regirà, 
en quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior. 

En virtut de l'article 222.1 RDL 3/20111 de 14 de novembre el contracte s'entendrà 
complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes del mateix 
i a satisfacció de l'Administració, la totalitat de la prestació 

En virtut de l'article 222.4 dins del termini d'un mes, a comptar des de la data de l'acta 
de recepció o conformitat, haurà d'acordar-se i ser notificada al contractista la 
liquidació corresponent del contracte i abonar-se-li, si escau, el saldo resultant. Si es 
produís demora en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a 
percebre els interessos de demora i la indemnització pels costos de cobrament 

En virtut de l'article 102.2 aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini 
de garantia, si no resultessin responsabilitats es retornarà la garantia constituïda o e 
cancel•larà l'aval o assegurança de caució. 



31 
 

En virtut del pacte XXI del PCAP la garantia serà retornada al contractista una vegada 
hagin transcorregut un termini de 2 mesos a comptar des de la data de recepció del 
servei de conformitat amb l'art 307 TRLCSP. 

Primer.- Liquidar el contracte de servei d'atenció Domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, adjudicat 
en data 20 de maig de 2014 favor de l'empresa "CLECE S.A" amb CIF A80364243, i 
havent-se subrogat en els drets i obligacions l'empresa ACCENT SOCIAL SL amb NIF 
núm. B- 66808213 a partir del dia 1 de novembre de 2017, en virtut de l'escissió 
parcial per segregació de la branca d'activitat que compren els serveis socials en el 
territori de Catalunya, per ser aportades per CLECE S.A a la societat beneficiària 
ACCENT SOCIAL SL, atès que no se’n desprenen saldos resultants. 

Segon.- Acordar la devolució de la garantia definitiva per import de 49.831€ dipositada 
en data 6 de maig de 2014 i número de rebut 14194590, constituïda per fer front a les 
obligacions derivades de la contractació servei d'atenció Domiciliària (SAD) per a 
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia 
personal d'acord amb els fets i fonaments exposats a favor de l'empresa "CLECE S.A". 

Tercer.- Notificar la resolució a l'empresa "CLECE S.A" amb CIF A80364243 i a 
ACCENT SOCIAL, SL. 

Quart.- Notificar la present resolució a la TRESORERIA MUNICIPAL. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 6 de l’ordre del dia, ja de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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, en el ple de 
juny de 2014 es va adjudicar el contracte del servei d’atenció domiciliària a favor de 
l’empresa Clece. El maig de 2014 es va constituir la garantia per import de 49.831 per 
donar compliment al contracte. Va haver-hi una pròrroga el 2016 i en el Ple de l’abril 
de 2018 es va imposar una penalitat de 25.231,14 euros –vostès ja saben que ho 
vàrem portar al Ple– per incompliment defectuós de la prestació a Accent Social i va 
presentar un recurs, li va estar estimat parcialment, al final la quantia de l’import a 
pagar va ser de 24.470,75. I d’acord amb l’informe que s’ha emès pel cap de secció de 
serveis socials del 7 de gener de 2019, en què proposa fer la liquidació del contracte i 
retornar la garantia que en el seu dia varen abonar, ja que ha estat satisfeta la 
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penalitat imposada. I, per tant, el que portem aquí és liquidar el contracte de serveis, 
ara sí que ja el podem liquidar, i acordar la devolució d’aquesta garantia. 
Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Sobre FERRMED 
no en tinc cap de dubte, sobre el que votarem ara, sí. Si la liquidació és del maig de 
2018 i es tenen dos mesos per retornar la garantia definitiva, estem parlant del maig 
de 2018, ens situem a març de 2019, han passat quasi un any, el mateix informe diu 
que se’ns podran reclamar interessos de demora. 

Llavors jo voldria preguntar si s’ha parlat amb Clece amb relació al fet que si els 
retornem la garantia que són els 49.831 euros quedaran tranquils i no ens demanaran 
la indemnització i els interessos de demora, si és que no s’hi ha tingut cap conversa i 
no sabem si després d’aquests 49.000 se’ns reclamaran més diners, o com està el 
tema o com ha acabat el tema. Perquè és molt sorprenent que d’una cosa que s’hauria 
d’haver ja liquidat i posat en coneixement de Clece i pagat si realment s’havia de 
pagar, que no fiquem en dubte que la devolució de la garantia definitiva s’ha de fer en 
un termini de dos mesos, per què hem esperat a fer-ho un any més tard. Aquests són 
els dubtes que tenim. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions? Senyora 
Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres donarem suport 
a aquest punt. De fet, aquesta aprovació de la liquidació del contracte és l’últim pas 
d’un procés llarg i amb moltes dificultats, com vostès saben, de canvi de model en el 
servei d’atenció a domicili per a persones amb dificultats o amb manca d’autonomia 
personal. 

És cert també, regidora, que els plens poc a poc es van convertint pràcticament en 
tràmits administratius, amb enriquiments injustos, amb aprovacions de liquidació –
després en veurem un altre–, i crec que valdria la pena també fer valoracions 
polítiques. I, en aquest cas, des del nostre grup municipal, volem dir que estem molt 
satisfets d’aquest canvi de model de gestió, que segons hem pogut parlar amb els 
treballadors, que era un dels temes que preocupava i molt a l’hora d’escollir aquest 
canvi de model de gestió, doncs estan satisfets amb l’encomana de servei actual, que 
les seves condicions han millorat, que els usuaris també estan fent valoracions més 
positives d’aquest servei i, a més, es pot arribar a més usuaris, i també a les famílies. 
Per tant, crec que valdria la pena que en punts com aquest també es poguessin 
aportar per part de l’equip de govern dades d’aquest tipus, de valoracions, de les 
enquestes, del resultat d’aquest canvi. 
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Des d’aquest grup municipal pensem que el canvi ha estat absolutament positiu, que la 
imposició de la penalitat estava més que justificada i que, per tant, aquest és un últim 
pas administratiu, però que, en qualsevol cas, té tot un contingut polític i de model de 
gestió de serveis públics al darrere. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bona tarda a totes i a tots. 
Nosaltres en aquest punt ens abstindrem, no perquè no compartim el canvi de model, 
que bé que el compartim i bé que en el seu moment més enllà que nosaltres potser 
haguéssim fet alguna altra aposta, doncs ens semblava que s’havia d’acabar el que 
era aquest contracte amb Clece i posteriorment amb Accent Social. I estic molt d’acord 
amb el que comentava ara la regidora Paneque del debat polític, nosaltres, de fet, és 
un element que el portem posant sobre la taula des del primer dia d’aquesta 
legislatura, quan el govern ha sigut només de Convergència o quan ha sigut del 
Convergència i del PSC, perquè en tots aquests anys aquest debat polític no hi ha 
sigut, aquestes dades que vostè ara reclamava no hi han sigut en tots els elements de 
debat més administratiu, no hi han sigut, en línies generals no hi han sigut. Potser hi 
ha hagut alguna excepció que segurament hi ha sigut, però en línies generals, no. I, 
per tant, totalment d’acord en aquest sentit. 

I la nostra votació avui, la nostra abstenció va també en un sentit polític. Nosaltres el 
2014 ja ens vam oposar al model que llavors defensava el mateix equip de govern que 
avui ens porta aquest final de tot aquest procés. El 2014 vostès defensaven que 
aquesta era la línia que s’havia d’anar, que Clece era una aposta correcta i una part de 
l’oposició els dèiem que no. Al cap de cinc anys el procés, per sort, ha canviat, vostès 
també han canviat de parer, crec que ho hem de celebrar. Avui, com deia la senyora 
Paneque, doncs és un element que podem dir que hem millorat en aquest servei i, per 
tant, estem contents. Ara bé, no volem..., o la nostra abstenció volem que s’entengui 
com un fet polític, un fet de recordatori que en aquest Ajuntament moltes vegades i 
aquest equip de govern ha fet apostes que no eren les millors ni des del punt de vista 
de la gestió pública, ni tampoc, sobretot el més important, per als drets dels ciutadans 
de la nostra ciutat. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, únicament 
anunciar el vot favorable del nostre grup municipal a la liquidació d’aquest contracte ja 
que per fi, per fi, i després de satisfer la penalitat imposada a l’empresa per 
compliment defectuós de la prestació, tanquem un tema que ha estat molt recurrent al 
llarg de tota aquesta legislatura, que era el contracte del servei d’atenció domiciliària, 
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del SAD, efectuat primer per l’empresa Clece, que després va passar a ser Accent 
Social. 

Bé, actualment aquest deficient servei l’havíem denunciat diversos grups d’aquest 
consistori reiteradament, per fi ara tenim una empresa que és l’empresa Sumar que 
tenim la convicció per entrevistes i opinions dels mateixos usuaris que sembla que el 
servei es realitza amb molta més cura. Però m’afegeixo al que deia ara la senyora 
Paneque, la regidora Paneque i el regidor Salellas, que aquesta percepció que de 
vegades tenim potser hauria d’estar recolzada amb dades objectives per poder..., 
perquè de vegades aquestes coses són percepcions que tenim i ens agradaria que 
aquí haguessin aportat vostès aquesta millora en el contracte. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, alcaldessa. Bé, només dir que es nota molt 
que estem en període electoral perquè després d’un any de ja tenir el nou model del 
servei d’atenció domiciliària, doncs ara tornen a sortir altra vegada el mateix, n’estic 
segura que si no fos perquè queden dos mesos per a les eleccions no tornaríem a 
sentir una altra vegada el que nosaltres hem dit sempre. Qui és que va fer aquest 
canvi de model? L’ha fet el nostre govern, perdoneu, i abans del nostre govern n’hi 
havia altres, de governs, i no havien fet mai aquest canvi de model. Per tant, crec que 
nosaltres hem fet aquesta canvi de model. El que passa que moltes vegades no és tan 
fàcil de dir «vull un canvi de model», apa, vinga, el canvi. No, perquè hi han tota una 
sèrie de procediments, s’ha de crear un servei, vàrem haver de..., quan vàrem arribar 
aquí el 2011 no hi havia un servei, s’ha hagut de crear un servei, després es va haver 
de fer un estudi. I, a partir d’aquí, hem fet el camí que tocava, que també el volia 
aquest govern, és que sempre vostès s’atribueixen que han fet la feina. No, no, la feina 
l’ha fet aquest govern. I, per tant, penso que nosaltres teníem molt clar que 
necessitàvem un canvi de model, però les coses s’han de fer bé. I com que les coses 
s’han de fer bé, per això vàrem necessitar un període de temps. 

Respecte al que ha dit la senyora Veray, bé, és una qüestió molt jurídica i tècnica, que 
abans hem hagut de liquidar les penalitats abans no ha estat possible poder fer 
aquesta liquidació, és un tema molt jurídic i tècnic, vull dir, jo no sabria entrar-hi, en el 
moment que ho hem pogut fer, hem portat la liquidació aquí. 

I dir que estem molt satisfets d’aquest servei, és més, estem donant molt més servei, 
ha incrementat un 20 per cent el servei a usuaris, per tant, hem d’estar tots contents i 
mirar d’una manera positiva i no fer sempre el discurs del passat, el passat... Estem al 
present i el present vol dir que el servei d’atenció domiciliària, un 20 per cent més 
d’usuaris fan ús d’aquest servei i que realment és molt satisfactori. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la liquidació de contracte del 
servei d’atenció domiciliària per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

7. Aprovació de la Kt de 2019 en aplicació del 0,85% de l'IPC de 2018 del 
contracte de servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de desembre de 2010 es va aprovar 
l'expedient de contractació administrativa per a la selecció d'un soci privat per a la 
constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de 
recollida de residus i neteja pública viària de Girona. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de gener de 2011 es va convocar la licitació de 
l'esmentat contracte. 
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Per acord del Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011 es va adjudicar 
l'esmentat contracte a favor de l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.", modificat per acord del Ple de la Corporació de data 27 de maig 
de 2013, per acord de Ple de 10 de novembre de 2014, de 8 de maig de 2017 i de 31 
de juliol de 2018. El contracte es va formalitzar en data 9 de juny de 2011. 

Segons escriptura de data 31 d'octubre de 2011, atorgada pel notari de Girona Sr. 
Victor Mateu Porcar, número de protocol 985, es constitueix la societat d'economia 
mixta "Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A.", CIF núm. A55120216. 

El contracte amb la societat mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE 
GIRONA, S.A.", es va formalitzar en data 9 de desembre de 2011 i d'acord amb la 
seva clàusula tercera la durada del contracte es va establir per vuit anys, prorrogables 
per dos anys més, iniciant-se la seva prestació el dia 1 de gener de 2012. 

Per decrets de l'Alcaldia de dates 6 de maig de 2013, 24 de gener de 2014, 30 de 
gener de 2015, i 21 de gener de 2016, i per acord del Ple de la Corporació de data 13 
de març de 2017 i 12 de febrer de 2018 es va procedir a la revisió de preus del 
contracte i a fixar el percentatge d'actualització. 

Per decrets de l'Alcaldia de dates 12 de febrer de 2014 i 24 de març de 2015, es va 
procedir a fixar el corresponent coeficient d'actualització. 

Amb data 14 de gener de 2019 i per R.E.: 2019003443 ha entrat escrit la societat 
mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, S.A.", pel qual es 
sol•licita l'aprovació del coeficient de revisió de preus per l'any 2019. 

Vist el previst al punt 4 de la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb el qual la primera revisió de preus s'efectuarà amb efectes de 
l'1 de gener de 2012, o de forma extraordinària a la data en què venci el primer any 
d'execució del contracte per al cas en què el contracte s'hagi formalitzat en una data 
posterior a l'1 de gener de 2011. Les posteriors revisions periòdiques seran per anys 
naturals. 

Atès que amb efectes 1 de gener de 2019 ha vençut el setè any d'execució del 
contracte, doncs es va iniciar la prestació en data 1 de gener de 2012. 

Vist el previst al punt 3 de la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb el qual en aplicació de l'article 78 i següents de la LCSP, i 
aplicant per a la revisió de preus l'índex de preus al consum IPC aprovats per l'Institut 
Nacional d'Estadística per a l'any anterior, la revisió no podrà superar el 85 per cent de 
la variació experimentada per l'índex adoptat. 

Vist que l’índex anual de preus del consum (IPC conjunt nacional ) fixat per l'INE vigent 
a desembre de 2018 és del 1,2%. 
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Vist el càlcul del coeficient acumulat a aplicar durant el 2019 
Kt2019=Kt2018*(1+(0,85*(IPC%))) i que el Kt acumulat del 2013/2018 fou de 4,20 % 
1,042036 

Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum (IPC. Conjunt 
nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a desembre de 2018, la 
revisió del preu de la contractació administrativa per a la selecció d'un soci privat per a 
la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei 
de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat per acord del Ple de 
la Corporació de data 10 de maig de 2011, a favor de l'empresa "FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", NIF núm. A-28037224, constituïda com a 
societat d'economia mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, S.A.", 
CIF núm. A55120216, consistent en una revisió del 1,2% respecte del 85% del preu 
que ha regit durant la setena anualitat de vigència del contracte, amb efectes del dia 1 
de gener de 2019, establint-se en un 1,010200. 

Segon.- Aprovar el coeficient de revisió Kt acumulat per a l'any 2019 de 1,052665 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt número 
7 de l’ordre del dia. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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, com vostès 
saben, el 10 de maig de 2011 es va adjudicar el contracte de servei de recollida de 
residus de neteja pública viària a Fomento de Construcciones y Contratas. Vist a les 
clàusules, en la clàusula desena, administrativa, estableix que s’ha d’aplicar la revisió 
de preus d’índex del consum aprovat per l’Institut Nacional d’Estadística de l’any 
anterior i que la revisió no podrà superar el 85 per cent de la valoració experimentada 
de l’índex adoptat. I, per tant, el que portem aquí és l’aplicació d’aquest índex anual de 
preu al consum. 
Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, el nostre grup municipal s’abstindrà en 
aquest punt i ho farem precisament pel que li deia en el punt anterior. I és que porten 
una actualització d’un preu respecte a l’IPC que està inclòs en el plec, però no ens 
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diuen res sobre què passarà amb aquest contracte a partir d’octubre d’aquest any. No 
sé si vostè ho considerarà electoralista que li faci aquesta pregunta, però en el nostre 
grup municipal ho hem preguntat a precs i preguntes, ho hem preguntat en Comissió 
Informativa, i no se’ns respon si es pensa o no fer pròrroga d’aquest contracte, si 
s’està preparant un nou plec de clàusules. 

I aprofito per respondre-li al d’abans, regidora, perquè sé que no m’hagués donat la 
paraula, l’alcaldessa, per al·lusions. Però fer veure que en el SAD els socialistes no hi 
han tingut res a veure, quan va ser (...) que ho va promoure, és de les coses més 
ridícules que li han fet fer en aquest plenari. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, no sé si a partir d’ara, cada 
vegada que opinem en un punt se’ns dirà que d’aquí dos mesos hi han unes eleccions 
o si la senyora Planas s’ho aplica per ella per quan explica els seus punts. No sé si 
això serveix o no... (Veus de fons.) No, li deia, que no sé si a partir d’ara en cada punt 
vostè dirà que a nostra argumentació és electoralista o no. Simplement creiem que 
repassar la nostra trajectòria sobre cada punt i el que hem explicat, no en aquest Ple, 
sinó en tots els plens en què hem tractat el tema de Clece, doncs creiem que és 
simplement fer un discurs que doni sentit a la nostra política durant aquests quatre 
anys. 

Sobre aquest punt, nosaltres avui hi votarem que no, i agafo les paraules que ara deia 
la senyora Paneque, suposo que vostès, que diuen que són els que ja ho han fet tot i 
els que treballen tan i tan bé, ja ho deuen tenir tot previst per al 2019 i que no ens 
passarà com amb la ràdio, no ens passarà com amb la pròrroga del trenet, que 
posteriorment no hi ha hagut trenet, o amb tants altres temes que ha arribat el dia que 
s’havia de decidir políticament i tenir el debat sobre quin model volíem, ja fos de 
residus, de tren, de ràdio, de tot això, i resulta que no tenien els deures fets, no els 
tenien. 

Ara m’agradaria també que estem en aquest punt que ens expliqui, ja que no ens 
convoquen a cap reunió sobre parlar segurament del tema o un dels temes que més 
recursos hi posa l’Ajuntament, que ens ho expliqui amb llums i taquígrafs, de forma 
transparent què tenen previst fer o què es trobarà el proper govern que entri a partir 
del maig en aquest Ajuntament, si aconseguim que hi hagi un canvi de govern. Què es 
trobarà? O no ens trobarem que ho haurem de començar a saber tot i no hi haurà 
hagut debat abans? 

Però, a part d’això, nosaltres votarem que no perquè amb el tema de Fomento ens 
trobem que la majoria d’ajuntaments d’aquest país han fet unes revisions profundes, 
que fins i tot en alguns casos han anat a judici i han passat temes jurídics importants. I 
aquí en cap moment s’ha fet una anàlisi profunda sobre aquest contracte que hi ha 
amb Fomento i no sabem exactament a dia d’avui si ni s’està complint realment, ni si el 
servei és tot el que haurien d’estar fent. I, en canvi, el que sí que s’ha trobat sovint 
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aquest grup és que s’ha posat la responsabilitat als treballadors. Això sí, a l’empresa 
mai, però als treballadors, gairebé sempre. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs no sé si 
vol fer alguna resposta senyora Planas... Molt bé. Doncs si de cas passem a la votació 
d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció del 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la revisió del preu de la contractació per a la selecció d’un soci privat per a 
la constitució d’una societat d’economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei 
de recollida de residus i neteja pública viària de Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA. 

8. Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 69 - PA 67 
Montori- Montilivi. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de maig de 2018, va acordar estimar les 
al•legacions presentades en tràmit d’informació pública, i aprovar provisionalment la 
modificació puntual del PGOU núm. 69- PA- 67 Montori- Montilivi, i trametre l’expedient 
a la Comissió Territorial d’Urbanisme, a Girona, als efectes de la seva aprovació 
definitiva. 

L’esmentada Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió del dia 16 d’octubre de 2018 
va acordar aprovar definitivament l’esmentada modificació puntual del PGOU, 
supeditant, no obstant, la seva publicació al DOGC, i per tant la seva executivitat, a la 
presentació d’un Text Refós, verificat pel Ple de la Corporació, que incorporés la 
següent prescripció: 

“Cal determinar la localització concreta dels habitatges de protecció pública, mitjançant 
la qualificació de terrenys per a aquesta finalitat, d’acord amb l’article 57.7 de la Llei 
d’urbanisme. Així mateix, cal preveure els terminis obligatoris per a l’inici i acabament 
de la construcció d’aquests habitatges” 

En compliment l’anterior, els serveis tècnics municipals, han procedit a la redacció de 
l’esmentat Text Refós. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de febrer. 

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Verificar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 69 –PA 67 Montori – 
Montilivi, que incorpora les prescripcions imposades per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, de Girona, de la Generalitat de Catalunya, del dia 16 d’octubre 
de 2018; i donar trasllat de l’esmentada documentació, als efectes que la mateixa 
procedeixi a la seva publicació, i en conseqüència a l’executivitat de la modificació 
puntual. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):I ara passaríem a les propostes 
que deriven de la Comissió Informativa Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 
La proposta número 8. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. El tinent 
d’alcalde Joan Alcalà substanciarà. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona 
tarda a tothom. El 21 de maig de l’any passat, aquest Ple va aprovar provisionalment 
la modificació puntual número 69 del POUM, punt d’actuació 67 Montori-Montilivi. 
Posteriorment, tal i com és preceptiu, es va transmetre a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva. Aquesta, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, en sessió del 16 d’octubre, la va aprovar definitivament, però 
amb la condició de la publicació al DOGC i, per tant, de la seva execució a la 
presentació d’un text refós verificat pel Ple de la corporació que incorporés la 
localització concreta dels habitatges de protecció pública i que alhora incorporés un 
calendari d’execució d’aquests habitatges. Aquests prescripcions són les que avui 
portem a aprovació. Però voldria posar l’èmfasi, donada la voluntat expressada i 
constatada per aquest equip de govern de manera recurrent, que l’Ajuntament ja està 
aplicant aquesta reserva d’habitatge de protecció, fins i tot on no hi té l’obligació legal, 
sinó que ho ha fet per voluntat pròpia en creure que és el que la ciutat necessita, 
malgrat no tenir el planejament adaptat i funcionar encara amb el Pla general 
d’ordenació municipal. 

En aquest sentit, ens hem avançat i molt al que aquesta setmana passada ha aprovat 
el Govern de la Generalitat amb el decret llei de mesures urgents per la millora, l’accés 
i l’habitatge, per això avui portem la localització explícita d’on hauran d’ubicar-se les 
parcel·les de protecció oficial i les d’habitatges de preu concertat, així com el calendari 
de la seva execució. 

No deixa de ser estranya, aquesta petició, quan a hores d’ara encara no s’ha produït la 
reparcel·lació, però tot i així ho fem, doncs va en la línia de creació d’habitatges 
assequibles que portem a terme i malgrat que puguin comportar uns condicionants 
potser discordants amb els redactors del projecte de la reparcel·lació. Concretament 
es tracta de deu parcel·les d’habitatges de protecció oficial i cinc d’habitatges de preu 
concertat, que, com han pogut veure a la documentació de l’expedient, s’agrupen per 
categoria i de manera harmoniosa amb la resta de parcel·les de l’àmbit. 
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És per tot això que avui portem al Ple la incorporació de les prescripcions de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, per la qual cosa confio en el seu vot 
favorable. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP):Gràcies, senyora alcaldessa. En les anteriors 
votacions, el nostre grup s’ha abstingut. Hem lamentat que el projecte no incorpori 
algunes propostes més i que també, a data d’avui, desconeixem si les superfícies i 
límits que no quadraven amb l’estructura de la propietat s’han esclarit, que donada la 
seva importància me’n recordo que ens va portar una Comissió Informativa 
extraordinària. No obstant, independentment de si aquest assumpte està resolt o no, 
almenys som coneixedors que s’està treballant i que l’expedient tècnic així en fa 
esment. 

Estem davant l’aprovació definitiva condicionada a les prescripcions de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, les dues qüestions que demanen les valorem com a positives. 
La primera, tal com ha esmentat el regidor, concretar gràficament les zones 
reservades per a habitatges de protecció pública i la conseqüent incorporació, 
òbviament, de la clau pròpia. És transparència. A més a més, s’augmenta el nombre 
d’habitatges de protecció pública respecte al planejament vigent actual, i això és 
positiu. La segona, que s’estableixi un termini per a l’inici i finalització de les 
esmentades promocions públiques, ho valorem també positivament. A més a més, no 
s’han presentat al·legacions des de l’aprovació provisional. I per acabar, hem valorat la 
idea de la transformació del camp en ciutat, que connecti extrems i que ho faci per 
construir habitatges lliures i protegits, la ciutat en necessita d’aquests dos tipus. 

Per aquestes raons que hem recalcat, el nostre grup votarà a favor de la proposta. 
Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, el nostre grup també votarà a 
favor de la proposta que avui porten aquí, bàsicament perquè la modificació entenem 
que millora el text inicial i perquè fa referència a un tema que és important, que és el 
de l’habitatge protegit i que entenem que, de fet, era necessari que hi sortís, com així 
ha dit la comissió, i per això s’ha d’incorporar. 

Ara bé, quan se’ns va informar d’això, també de seguida vam fer una reflexió que crec 
que és pertinent i és que ens preocupa que, en un projecte d’aquest tipus, l’equip de 
govern precisament l’element que oblidi de tot plegat sigui la identificació i la 
calendarització de l’habitatge de protecció. Ens preocupa que passin aquestes coses. 
Ja sé que vostès ha parlat i ha dit el senyor Alcalà tota la seva voluntat que tenen i 
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tot..., però això són paraules, molt bé. Però, en els fets, el que ens trobem avui és que 
vostès es van oblidar d’un tema essencial, essencial i que calia incorporar en el 
projecte, d’una calendarització que cal recordar que és imprescindible perquè si no ens 
podríem trobar en casos que no s’acabi desenvolupant aquest habitatge si no el 
calendaritzem. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES):Gràcies, alcaldessa. Per anunciar que el sentit del 
nostre vot serà el mateix que vam fer en aquest Ple a l’aprovació provisional, entenent 
que el document que es presenta avui a aprovació és pràcticament el mateix perquè la 
previsió de l’habitatge protegit i concertat que fa referència a la comissió que s’ha de 
zonificar ja hi era, i que estava localitzat en el mateix lloc que el plànol s’ha marcat en 
aquests moments. I per tant, i per tot això, entenem que el document que es va 
aprovar provisionalment són les mateixes condicions en les quals ara s’ha portat amb 
el text refós. 

Amb tot això, el nostre grup hi votarà a favor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el tinent 
d’alcalde vol fer alguna reflexió final... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí. Molt breument agrair els vots favorables dels 
grups. I dir al senyor representant de la CUP, en Lluc Salellas, tal i com he dit a 
l’exposició, que em sorprenia que la comissió ens fes marcar allà on aniran els 
habitatges, ja que primer s’hauria de produir la reparcel·lació, ho he dit a l’exposició. 
Era una qüestió purament tècnica que després a l’hora de fer la reparcel·lació podria 
variar, aquí ens han dit que la marquem i la marquem. Era simplement per això. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies.  
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, la verificació del text refós de la 
modificació puntual número 69. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
9. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell- 
Illa 229 – C/ doctor Oliva i Prat. 

En compliment del requeriment efectuat per acord de la Junta de Govern Local del dia 
20 de desembre de 2018, la Sra. Eva Gayolà, arquitecte, en nom i representació del Sr 
Lior Marcovici, en la seva qualitat de promotor d’aquesta actuació, ha presentat per a 
la seva aprovació la documentació referida a la modificació puntual del Pla Especial 
del Barri Vell – Illa 229 – C/ Dr. Oliva i Prat, que incorpora les esmenes assenyalades 
en l’esmentat acord de la Junta de Govern Local, pel que fa a la correcta inclusió del 
sistema de gestió (reparcel•lació en la modalitat de compensació bàsica) que serà 
l’instrument en el que es concretaran les càrregues derivades de l’execució del 
polígon; i a determinar que la cessió obligatòria i gratuïta dels terrenys previstos com a 
sistemes urbanístics es durà a terme amb l’aprovació definitiva del projecte de 
reparcel•lació (re 2019015267, de 22 de febrer de 2019). 

Atès l’anterior, significar també que, en ser la modificació puntual del Pla Especial del 
Barri Vell de promoció privada, caldrà donar compliment del que disposa l’article 107.3 
del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en el sentit d’aportar, com a 
requisit previ a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva, en el seu cas, la 
constitució de garantia corresponent per l’import de 12% del valor de les obres 
d’urbanització. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
del Sòl y Rehabilitació Urbana. 
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Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer. 

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Modificació puntual núm. 22 del PGOU – PA 105. C/ Oliva i Prat i la modificació del Pla 
Especial del Barri Vell illa 229 en desplegament de la modificació núm. 22 del PGOU, 
aprovades per acord de la CTU de data 10 de desembre de 2008 i publicades en el 
DOGC de 10 de febrer de 2009 i 6 de febrer de 2009. 

Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 

Acord de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el qual fou emès, segons acord de l’esmentada 
Comissió Patrimonial de data 15 de setembre de 2017. 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell 
– Illa 229 – C/ Dr. Oliva i Prat, 2 ( PA 105), de conformitat amb el que disposa l’article 
85 en relació amb l’article 96 del DL 1/20109, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Segon.- Donar trasllat de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme , de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona, als efectes de dur a terme les 
actuacions necessàries per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt 
número 9 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs el tinent 
d’alcalde, el senyor Alcalà. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Per fer un breu 
resum diré que la Junta de Govern Local del 20 de desembre de 2018 va aprovar 
inicialment la modificació d’acord amb el sistema de gestió de l’actuació, que és la de 
compensació, en què l’encarregat d’impulsar el desenvolupament, la gestió, és el 
particular, com a redactor del projecte de la reparcel·lació i, per tant, és qui concreta 
les càrregues derivades de l’execució del polígon i determina, entre d’altres, com es 
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garantiran les cessions obligatòries i gratuïtes previstes al projecte de reparcel·lació 
presentat el 22 de febrer d’enguany, d’acord amb la legislació vigent i d’aplicació. 
Anteriorment, al tràmit d’aprovació inicial s’havia fet un acord amb els antics propietaris 
per posar l’ascensor a tocar el carrer de la Força i des del quart pis establir un pas 
horitzontal per davant de la façana que permetés acostar-se al pati dels Maristes. Però 
aquesta proposta fou desestimada per la Comissió de Patrimoni ja que implicava la 
ubicació d’un segon ascensor o escala que permetés arribar al pati inferior dels 
Maristes. Tot i així, és una opció que no descartem. 

Avui el que portem al Ple és la reubicació d’una servitud a favor de la ciutat i la 
ubicació d’un ascensor publicoprivat que ha de permetre l’accés a persones amb 
mobilitat reduïda des del carrer de la Força al pati inferior de l’antiga Escola Maristes al 
Barri Vell de Girona. 

Amb la situació actual de l’ascensor, que varia lleugerament respecte a la implantació 
anterior i que deixa una mínima flexibilitat per als redactors del projecte de rehabilitació 
de l’immoble, es permet d’accés directe a la coberta, pel que s’evita el pas de la 
passera per davant de les obertures de la quarta planta i sobretot s’aconsegueix que la 
quota final correspongui a la quota del pati dels Maristes. 

Cal destacar que per fer aquesta obra ja s’han fer les pertinents prospeccions 
arqueològiques i històriques dels edificis de l’entorn i s’han trobat restes importants 
com una torre quadrada de la muralla. També destacar que l’escala que ha 
d’acompanyar les obres de l’ascensor i la passera que ha de connectar les escales 
actuals amb la plaça inferior del pati dels Maristes ha d’anar a càrrec del promotor 
privat. Aquesta no deixa de ser una primera fase per facilitar l’accés des del carrer de 
la Força al mirador dels Maristes i, per tant, a la part alta del Barri Vell. Evidentment no 
resol tots els problemes, però és un pas imprescindible per una segona fase completar 
la part menys complexa de l’actuació, que només afectarà terrenys del consistori. 

És l’aprovació d’aquesta modificació puntual del Pla especial del Barri Vell un gran pas 
llargament esperat cap a la facilitació de la mobilitat de tots, independentment de les 
nostres capacitats, cap a la part alta del Barri Vell i un mirador extraordinari de la 
nostra ciutat. Per tot això, per tot l’exposat, confio en el seu vot favorable. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres sempre 
hem estat d’acord i hem donat suport a tots els tràmits que s’han fet amb relació al que 
restem parlant en aquest punt. Sí que és veritat que allò que havíem aprovat i que tots 
hi estàvem d’acord, doncs la Comissió de Patrimoni ha dit que no era possible. I vist 
ara amb perspectiva, des del meu grup creiem que potser ens ha anat bé que ens 
diguéssim que no era possible, perquè el que es porta avui a aprovació i el nou 
plantejament que es fa amb relació a aquesta modificació del pla especial i que estem 



47 
 

parlant d’aquest ascensor per accedir fins a pati inferior dels Maristes, creiem que pot 
obrir una nova oportunitat i, per tant, en aquest sentit donarem suport a aquest punt. 

Som conscients i així ho va dir el senyor Alcalà també a la comissió, que no descartem 
allò que havíem valorat, però que es poden valorar altres opcions per acabar de 
completar el projecte que se’ns va explicar el dia de la comissió. Però, hi insistim, 
creiem que se’ns pot obrir una oportunitat que potser en el seu moment no havíem 
vist, que el fet del projecte que ara se’ns planteja, que no passa la passarel·la per 
davant dels balcons de l’últim pis de l’edifici del carrer de la Força és molt més..., es fa 
molt més fàcil d’acceptar per part dels veïns i de la part privada. 

I, per tant, en aquest sentit, ho vam fer en el seu moment, ho tornem a fer avui, donem 
suport a aquest punt. I celebrem que un tema tan important com és superar les 
barreres i millorar l’accessibilitat del Barri Vell, doncs un projecte com aquest pugui 
tirar endavant i, a més, fer-ho, com se’ns ha traslladat en tot moment, amb aquesta 
col·laboració publicoprivada i, per tant, amb aquesta entesa dels veïns, que era molt 
important per poder salvar aquesta distància important per poder accedir al pati dels 
Maristes. Per tant, en aquest sentit, com deia, crec que pot ser una gran oportunitat, 
que l’hem d’aprofitar i hi donarem suport. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Segons se’ns ha 
informat, aquest punt ve d’enrere, fins i tot abans de l’any 2008 i que per diferents 
interessos no s’ha pogut concretar fins ara. L’expedient contempla diferents aspectes 
arquitectònics i urbanístics, etcètera, però per nosaltres el principal és si volem, sí o 
no, l’ascensor públic. El nostre grup ha valorat que aquest és un exemple on 
conflueixen els interessos privats amb els públics, seria com un win-win, un guanyar-
guanyar. I ara, a data d’avui, es donen les condicions per tirar endavant aquesta 
proposta. 

Per continuar, volia fer una sèrie de valoracions amb relació als interessos públics i als 
interessos privats. Amb relació a aquests últims, als privats, els veïns de l’immoble 
tindran accés des de la coberta amb la corresponent millora de la seva accessibilitat, 
compensen els sostres enderrocats amb un nou volum interior i «retranquejat», de 
manera que no queda visible des de la via pública. Girona, en canvi, guanya un nou 
espai verd gràcies a aquest espai que s’enderroca. La part privada assumeix el cost de 
l’edificació dels espais afectats per les servituds de pas, així com el cost de la 
instal·lació de l’ascensor, i això ho veiem de manera positiva i favorable. 

Ara bé, amb relació als interessos públics, nosaltres volíem destacar que Patrimoni –
que vostè també ho ha dit, i també la portaveu del Grup Popular– està d’acord amb la 
proposta integrada arquitectònicament amb l’entorn. El Barri Vell pensem que millora 
part de la seva mobilitat i augmenta els espais públics, és un connector que permetrà 
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desenvolupar els nous i els futurs equipaments i espais públics a l’antiga escola dels 
Maristes. L’Ajuntament, a més a més, té experiència en convenis de casos 
d’ascensors similars. I no menys important, valorem que gràcies a aquesta intervenció 
arquitectònica, urbanística, etcètera, ens permetrà conèixer més la història de la nostra 
ciutat gràcies als vestigis arquitectònics trobats a la finca. 

En definitiva, pensem que és un pas important per arribar a la plaça de Sant Domènec, 
tot i que encara no s’hi arriba, s’hi arribarà. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres 
malgrat, com han comentat els altres grups, valorem positivament tots aquests 
elements que han estat posant sobre la taula, tant la senyora Veray com el senyor 
Martín, sí que expressar que és l’enèsima vegada que vostès ens porten modificacions 
d’elements urbanístics i de plans que hi han a la ciutat sense que afrontin el debat 
general que resta pendent des de fa molts anys. Nosaltres creiem que aquest debat 
resta pendent com a mínim des que hi va haver la gran crisi econòmica ara fa ja més 
de deu anys, que és redefinir urbanísticament la nostra ciutat i cap a on volem que 
creixi tant urbanísticament i quines implicacions i canvis hi volem fer. Aquest és un 
debat necessari i urgent i malauradament ens hem anat trobant durant aquests quatre 
anys modificacions puntuals permanents sense que en cap cas volguessin obrir el 
debat general. I en el cas del Pla especial del Barri Vell, quan hi ha –jo diria que 
existeix des de fa un temps– un cert consens, que això és necessari, ja no d’aquest 
grup, no és que ho opinem nosaltres, sinó que quan un va a un debat, com hem anat 
últimament amb diversos representants dels grups, hi ha consens a la taula des de fa 
mesos en aquest sentit. 

Per tant, nosaltres sí que avui fem una abstenció en aquest sentit, una abstenció on dir 
que el projecte creiem que és interessant i que està bé que pugui tirar endavant, però 
com hem fet altres vegades amb modificacions del pla general, doncs entenem que 
hem perdut l’oportunitat durant aquests quatre anys d’iniciar un debat profund a la 
ciutat i als barris sobre cap a on volem anar. I això sí que és malauradament 
responsabilitat del senyor Alcalà i del seu equip de govern. Avui el senyor Terés ja no 
és regidor, però aquest discurs, a més, no és un discurs que hagi fet únicament jo, 
sinó que el senyor Terés també l’ha vingut fent en els últims anys. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. La incorporació d’aquesta 
comunicació vertical mitjançant l’ascensor va ser una modificació del Pla especial del 
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Barri Vell que es va fer l’any 2008 i que el Grup d’Esquerra en aquell moment estava al 
govern i la vam potenciar perquè tirés endavant perquè crèiem que aquesta 
comunicació en vertical cap al que seria el pati dels Maristes era molt molt important, i 
en aquell moment es va fer la modificació. 

El que es proposa avui entenem que millora la proposta que es va aprovar en el seu 
moment, perquè aquella proposta tenia un seguit de problemes que vam veure 
posteriorment, que un era el nivell al qual s’arribava, que era la quarta planta i que 
aquesta no donava accés directe al pati superior, i l’altre era que la passera pública 
passava per davant de les finestres de l’edifici i els habitatges haurien donat 
directament a la passera. Aquesta proposta que augmenta un nivell l’alçada de l’accés 
millora en tots sentits la proposta que es va aprovar en el seu moment. També 
entenem que és molt important aquesta comunicació, creiem que pot arribar a ser un 
eix molt important de comunicació de la part baixa del Barri Vell amb la plaça Sant 
Domènec en un futur, perquè crec que a partir d’aquí l’Ajuntament ha de seguir 
treballant de cara a poder completar aquesta connexió accessible des del carrer de la 
Força fins a la plaça Sant Domènec. A l’augmentar un nivell més la comunicació 
aquesta, facilitarà el total, entenem, de la proposta final. 

Amb tot això, el nostre grup hi votarà a favor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el 
senyor Alcalà vol intervenir... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, senyora alcaldessa. Molt breument. També 
agrair el posicionament dels grups, permetran aquesta gran millora al que representa 
la mobilitat a les persones del barri. Lamento que el Grup de la CUP s’abstingui, tot i 
que li agraeixo, perquè de totes maneres s’aprova, perquè és un tema prou important i 
que vostè ho ha barrejat amb altres temes, que podríem discutir-ho. Però, bé, jo crec 
que la ciutat de Girona agrairà aquest gran avenç pel que representa el tema de 
mobilitat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
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CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, provisionalment la modificació 
puntual del Pla especial del Barri Vell. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 

10. Aprovació definitiva de la ratificació de l'establiment del servei públic 
col•lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona i de la 
modificació dels estatuts de Transports Municipals del Gironès (TMG). 

Mitjançant acord de Ple de data 10 de desembre de 2018 es va adoptar els acords 
següents: 

"1. Prendre en consideració de la ratificació de l'establiment del servei públic col•lectiu 
urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona, i continuar amb els treballs 
per a l'anàlisi de les diferents alternatives per a la gestió del servei, per tal de 
determinar-ne la forma de gestió. 

2. Prorrogar la vigència de l'empresa Transports Municipals del Gironès SA fins a 
l'avaluació definitiva de la forma de gestió del servei de transport públic urbà de 
viatgers i l'establiment d'aquesta forma de gestió, i, com a màxim un any, a partir del 
24 de desembre de 2018. 

2. Modificar l'article 3 dels estatuts de Transports Municipals del Gironès SAU que 
estableix que la societat té una durada de 30 anys i que finalitza el 24 de desembre de 
2018 i donar la següent nova redacció: "La duració inicial de la Societat té una durada 
de 30 anys i la data d’inici d’operacions és el 24 de desembre de 1988, data de la 
constitució de la societat. Aquesta duració ha estat ampliada per acord de ple de data 
10 de desembre de 2018 fins a l'avaluació definitiva de la forma de gestió del servei de 
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transport públic urbà de viatgers i l'establiment d'aquesta forma de gestió i, com a 
màxim, un any a partir del 24 de desembre de 2018". 

D'acord amb l'informe emès en data 3 de desembre de 2018 per l'assessora jurídica 
municipal, el procediment aplicable és: 

"1. Aprovació inicial de la modificació Estatutària pel Ple de la Corporació. 

2. Exposició pública de l’expedient (30 dies mitjançat anuncis inserits al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de la 
Casa Consistorial). 

3. Aprovació definitiva pel Ple de la Corporació en un termini de 3 mesos des de 
l’acord d’aprovació inicial, prèvia resolució dels suggeriments que s’hagin pogut 
formular durant el període d’exposició al públic. 

4. Aprovació de l’acord de modificació estatutària per part de la Junta General de la 
Societat Anònima (art. 285.1 TRLSC), que, de conformitat amb l’art. 257.1.a) DL 
2/2003 i l’art. 219.1.a) ROAS, és assumida pel Ple de l’ens local. Aquest acord, 
tractant-se d’una societat anònima, i tenint en compte que es tracta de soci únic, 
requereix que sigui adoptat per majoria absoluta, de conformitat amb l’art. 201.2 
TRLSC. 

5. Per aplicació de l’art. 290 TRLSC, l’acord de modificació d’estatuts es farà constar 
en escriptura pública i s’inscriurà al Registre Mercantil. 

6. Publicació del text dels Estatuts aprovats íntegrament al BOP, inserint una 
referència d’aquesta publicació al DOGC." 

Atès que l'acord s'ha publicat en data 17 de gener de 2019 al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 7790, en data 16 de gener de 2019 al Butlletí Oficial 
de la Província número 11, i en data 17 de gener de 2019 al taulell d’anuncis de la 
Casa Consistorial. 

Atès que una vegada transcorregut el termini de 30 dies establert no s'han presentat 
al•legacions. 

Fonament jurídic: 

La normativa aplicable pel que fa a la competència de prestació dels transport públic 
urbà: 

1. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

2. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aproven les Disposicions 
Legals vigents en matèria de Règim Local. 
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3. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

4. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

5. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals. 

6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

7. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic). 

8. Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels funcionaris de 
l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

9. Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres. 

10. Reial Decret 1136/1997, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació 
dels Transports Terrestres. 

11. Llei 12/1987, de 28 de maig, de Viatgers amb Vehicles de Motor de Catalunya. 

Primer. Aprovar la memòria justificativa, el projecte d'establiment i prestació del servei i 
el reglament regulador del servei. 

Segon. Aprovar definitivament la ratificació de l'establiment del servei públic col•lectiu 
urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona, de conformitat amb la 
memòria justificativa i el reglament aprovats. 

Tercer. Aprovar definitivament la modificació de l'article 3 dels estatuts de Transports 
Municipals del Gironès SAU que estableix que la societat té una durada de 30 anys i 
que finalitza el 24 de desembre de 2018 i donar la següent nova redacció: "La duració 
inicial de la Societat té una durada de 30 anys i la data d'inici d'operacions és el 24 de 
desembre de 1988, data de la constitució de la societat. Aquesta duració ha estat 
ampliada per acord de ple de data 10 de desembre de 2018 fins a l'avaluació definitiva 
de la forma de gestió del servei de transport públic urbà de viatgers i l'establiment 
d'aquesta forma de gestió i, com a màxim, un any a partir del 24 de desembre de 
2018". 

Quart. Publicar el present acord, juntament amb el text íntegre del Reglament, al 
Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent 
d’alcalde senyor Alcalà... 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El dia 28 de 
febrer va finalitzar l’exposició pública de l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient 
de presa en consideració de la ratificació de l’establiment del servei públic col·lectiu 
urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública i de la modificació dels estatuts de 
TMG 2018 046 062 sense que s’hagi presentat cap al·legació. L’aprovació inicial es va 
fer al Ple de data 10 de desembre de 2018 i a l’article 201c del ROA s’estableix que 
l’aprovació definitiva s’ha de portar a terme en el termini de tres mesos a comptar des 
de l’acord d’aprovació inicial. 
Per aquest motiu, portem al Ple l’aprovació definitiva de l’expedient de presa en 
consideració de la ratificació de l’establiment del servei públic col·lectiu urbà de 
viatgers amb autobús i bicicleta pública i la modificació dels estatuts de TMG. El que 
fem amb aquesta proposta és regular un servei que fa trenta anys que està en 
funcionament. 

Per tot l’exposat, agrairé el seu vot favorable. Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor, van tard, van tard 
una vegada més, perquè en la proposta que ens presenten, en el punt tercer, pel que 
fa a la modificació de l’article 3 dels estatuts, havia d’estar aprovada abans del 24 de 
desembre i l’estem aprovant l’11 de març. Per tant, una vegada més vostès van tard. 

Pel que fa al punt segon, res a dir-hi, perquè, òbviament, la ratificació de l’establiment 
del servei públic s’ha d’aprovar sí o sí. Però a nosaltres el que ens preocupa realment 
és el projecte d’establiment i prestació del servei, perquè, una vegada més, em 
refereixo als informes jurídics que es redacten quan vostès presenten propostes, i el 
que ens preocupa són l’L5 i L10. Perquè, a més a més, l’informe jurídic és molt clar: 
les línies L5 i L10 passen a formar part únicament de l’àmbit competencial de la 
Generalitat de Catalunya i no poden ser assumides per l’Ajuntament de Girona si no és 
que es faci mitjançant l’oportuna delegació de competències. 

Jo abans he parlat amb vostè, li he parlat precisament d’això; no ens ha donat 
resposta i jo espero que ara sí que ens doni resposta i que se’ns digui, si us plau, si 
s’ha demanat per part d’aquest Ajuntament a la Generalitat que faci o no faci la 
delegació de competències per poder prestar el servei per part de l’Ajuntament. Que si 
no l’han demanat, la demanin, i que si l’han demanat, que ens digui, si us plau, com 
està el tema. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Manuel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. La nostra 
votació del passat mes de desembre va ser abstenció. Al seu moment nosaltres vàrem 
ponderar que la data de finalització del servei era coneguda: els famosos trenta anys, 
des del 88 fins al 2018. La responsabilitat de promoure el debat per a la definició del 
servei correspon a l’equip de govern i tot va arribar d’urgència. Com no s’ha fet, tenim 
aquesta pròrroga de com a mínim un any, i pensem que és una postura còmoda. 

Aquest punt de votació és un tràmit formal per donar validesa i garantia jurídica a la 
pròrroga i al servei públic. Tots podem compartir els avantatges de l’actual model de 
gestió directa a través de l’empresa municipal. 

Per acabar, i arribat el dia d’avui, i fem una profunda reflexió sobre tota la situació 
general, nosaltres hi votarem a favor. Sospesem que l’establiment públic, i pensem 
que és millorable, és més important que la pròrroga. Quedem a l’espera del debat. I 
sobretot i més important, que es presti el servei, que es controli, que es dirigeixi per 
part de l’Ajuntament com s’està fent fins ara. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, el nostre grup municipal 
s’abstindrà. No repetirem la intervenció que vam fer el desembre, sí que volíem 
recordar però que realment que agafés ampliar un any el termini, doncs, per valorar 
per quin model de gestió optem, això anava, diguéssim, amb aquesta clàusula, no?, de 
dir fins a l’avaluació definitiva de la forma de gestió del servei. I, per tant, voldríem 
saber si hem avançat en algun sentit, si tenim algun estudi o si hem avançat en 
aquesta avaluació de la forma de gestió i si ens compartiran en algun moment això, o 
sigui, no tan sols si vostès han fet algun estudi, sinó si ens incorporaran en el debat 
sobre quina és la millor forma de gestió, perquè a nosaltres sí que ens agradaria 
opinar i dir-hi la nostra. I, per tant, doncs, saber les dades d’aquests estudis que hagin 
pogut fer o d’aquestes dades que hagin pogut recollir. I a partir d’aquí fer també la 
nostra o dir-hi la nostra en relació amb quin ha de ser aquest model de gestió. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, només per anunciar que el nostre grup en el 
Ple del mes de desembre va votar a favor. De fet, va ser un sí crític, en el sentit que no 
enteníem per què havia d’arribar a l’últim moment i a última hora aquesta proposta 
quan hi havia hagut molt de temps per fer-ho. 
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En el mateix sentit és el que votarem avui. És una pròrroga d’un any i un any passa 
molt ràpid, i el que volem demanar és que realment ara sí que cal posar totes les 
coses sobre la taula per poder decidir quin és el model de gestió futur. Han passat 
trenta anys, en principi la valoració és positiva, però ara s’obre la porta que en un futur 
busquem quina serà la millor solució per a la ciutat de Girona i per a TMG. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, moltes gràcies. Senyora Pujola, l’informe jurídic 
no informa negativament de la prestació del servei. De fet, aquí el que portem a 
aprovació és l’aprovació definitiva de la ratificació de l'establiment. 

Hi ha un informe en el qual es parla d’aquesta qüestió que estem donant servei a 
Vilablareix i Fornells. Anirà vostè demà a l’Ajuntament de Vilablareix i de Fornells i els 
dirà que els deixem sense servei? Jo crec que això cal un debat profund, que és una 
mica en la línia del que comentava la senyora Laia Pèlach, la qual demanen que els 
incorporem en el grup. Dir-li, he fet públicament també aquesta manifestació, que 
s’està treballant amb un grup reduït, i avui li ho he explicat per telèfon –i aprofita la 
informació que li dono, que em sembla molt bé, per telèfon, perquè després aquí 
muntar una història, una representació de teatre. Escolti’m, jo li he donat tota la 
informació, igual que li dono la informació a qualsevol dels regidors, només faltaria, 
però el que no vull és que aprofiti aquesta informació com si no li hagués donat o 
posar en dubte aquestes qüestions. 

Dir-li això, que hem creat un grup de treball, que estem treballant, que demà tornem a 
fer una reunió de treball amb un grup reduït, perquè el tema és molt complex, i en el 
qual s’han d’estudiar totes les línies. 

I, efectivament –això ho he dit–, anirem incorporant persones conforme hàgim treballat 
una mica en esborrany, en el qual s’incorporaran persones membres de la Taula de 
mobilitat, en la qual vostès estan representats. Aquí hi ha una feina molt llarga, però, 
efectivament, abans de final d’any, que és la renovació del contracte, vostès tindran 
tota la informació. 

Però els vull dir aquí públicament i que consti en acta que ja hi ha un grup de treball 
que està treballant en tot el tema de les línies d’autobusos, que s’ha de fer un nou 
replantejament. 

Agraeixo el vot favorable del grup del PSC, d’Esquerra…, en fi, que permetrà que això 
ho puguem avançar. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per què em 
demana la paraula? 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Per aclarir un tema, perquè m’ha semblat bastant 
greu, perquè aquesta regidora en cap moment ha insinuat res del que el regidor ha dit. 
A mi m’agradaria fer un petit aclariment, molt breu. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor, jo l’únic que li he dit 
és el que està en l’informe jurídic: la conclusió de l’informe jurídic és clara, diu que 
«s’haurien de complir les consideracions establertes en el cos del present informe». 

Jo, regidor, no aniré a les altres poblacions a dir-los que es quedaran sense servei. El 
que hauria de fer vostè és arreglar les coses quan toca, que per això és vostè el 
regidor… 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): …i no ho soc jo. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): …m’ha fet trampes, un altre dia 
no li podré tornar a donar la paraula, i ara ja tindrem l’explicació de per què. 

Si els sembla, passem a la votació de la present proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per tres membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, definitivament la ratificació de 
l’establiment del servei públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública 
a Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

11. Aprovació de l'aplicació de l'increment salarial de l'any 2018 al personal de 
l'Organisme Autònom Patronat Call de Girona. 

Per part de la direcció de l'Organisme Autònom Patronat Call de Girona s'ha 
traslladat a l'Àrea de Cultura, Educació, Benestar Social i Ciutadania el certificat de 
l'acord del Consell Rector del Patronat Call de Girona, celebrat en sessió 
extraordinària el passat dia 3 de desembre de 2018, relatiu a "Aprovar el dictamen 
per a l'aprovació de l'augment salarial conforme a la llei, autoritzar i aprovar la 
despesa pel pagament de l'increment de retribucions en les nòmines del personal del 
Patronat Call de Girona amb efectes d'1 de gener de 2018". 

Atès que és competència del Ple Municipal l'aprovació de la proposta de l'increment 
de les retribucions pel personal de l'Organisme Autònom Patronat El Call, d'acord 
amb el contingut de l'informe jurídic (2018/52) emès a tal efecte. 

I vist l'informe emès per l'àrea de Cultura, la Comissió Informativa de Cultura sotmet 
a la consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 

1. Aprovar l'increment salarial al personal de l'Organisme Autònom Patronat 
Call de Girona previst a la Llei 7/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2018, i d'acord amb el dictamen aprovat pel Consell rector del 
Patronat Call de Girona en sessió extraordinària del dia 3 de desembre de 2018. 

Notificar el present acord a la presidència del Consell Rector, i a la direcció de l'ens. 

12. Aprovació de l'aplicació de l'increment salarial de l'any 2019 al personal de 
l'Organisme Autònom Patronat El Call. 

Per part de la direcció de l'Organisme Autònom Patronat El Call s'ha traslladat a 
l'Àrea de Cultura, Educació, Benestar Social i Ciutadania el certificat de l'acord del 
Consell Rector del Patronat Call de Girona, celebrat en sessió ordinària el passat dia 
14 de febrer de 2019 relatiu a "Aprovar el dictamen per a l'aprovació de l'augment 
salarial conforme a la llei, autoritzar i aprovar la despesa pel pagament de l'increment 
de retribucions en les nòmines del personal del Patronat Call de Girona amb efectes 
d'1 de gener de 2019". 

Atès que és competència del Ple Municipal l'aprovació de la proposta de l'increment 
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de les retribucions pel personal de l'Organisme Autònom Patronat El Call , d'acord 
amb el contingut de l'informe jurídic (2019/14) emès a tal efecte. 

I vist l'informe emès per l'àrea de Cultura, la Comissió Informativa de Cultura sotmet 
a la consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord. 

1. Aprovar l'increment salarial al personal de l'Organisme Autònom Patronat 
Call previst al RD-llei 24/2018, de 21 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2019, i d'acord amb el dictamen aprovat pel Consell rector del 
Patronat Call de Girona en sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2019. 

Notificar el present acord a la presidència del Consell Rector, i a la direcció de l'ens. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a les propostes 
relatives a la Comissió Informativa de Cultura, que si els sembla, l’11 i la 12, tot i que la 
votació després serà per separat, però com en definitiva els dos casos es tracta de 
l’increment salarial, si de cas, si sembla bé a tothom, ho podem substanciar 
conjuntament i després la votació serà separada. Per tant, si ningú hi té inconvenient… 

Perfecte. Doncs, endavant senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent alcalde, 
el senyor Carles 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): Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a 
tothom. Bàsicament el que vam explicar a la comissió informativa és l’increment 
salarial corresponent a l’any 2018-2019. No té cap més secret i ho deixo aquí, perquè 
crec que va quedar molt clar. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No sé si hi ha intervencions? 
Doncs, primer passaríem a la votació del punt número 11 i després al 12. D’acord? 

Per tant, vots a favor de la proposta del punt número 11? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat, l’increment salarial al personal de l’organisme autònom Patronat el Call per 
a l’exercici 2018. 
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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 i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ja podem votar la proposta 
número 12. 

I vots a favor de la proposta del punt número 12? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat l’increment salarial al personal de l’organisme autònom Patronat el Call de 
Girona per a l’exercici 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 i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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13. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost 
efectiu de les prestacions efectuades en els Centres Oberts de la ciutat de 
Girona per Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F, per evitar un enriquiment 
injust d'aquest Ajuntament. 
Per registre d'entrada núm. 2018085649 de 21 de novembre de 2018, l'entitat 
Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F, sol·licita a l'Ajuntament de Girona 
l'abonament del cost efectiu de la prestació dels serveis de Centre Obert Santa 
Eugènia infants Casal Can Gibert (5 dies), del centre obert Santa Eugènia 
adolescents Casalot (5 dies), i del Servei d'Atenció a Famílies durant el període d'1 
gener al 31 de desembre de 2018. 

Els Centres Oberts són serveis definits a la Llei 12/2007, d'11 d'octubre de Serveis 
Social, en el marc de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, 
establerta pel Decret 142/2010, d'11 d'octubre, de competència municipal, i que 
treballen per la millora en l'atenció socioeducativa a infants i adolescents en situació 
de risc social i les seves famílies. 

L'entitat Salesians Sant Jordi presta al sector de Santa Eugènia i Can Gibert de 
Girona des de fa anys, 4 serveis de Centres Oberts (dos d'infants i dos 
d'adolescents) i un Servei d'Atenció a Famílies, dels quals dos estan contractats per 
aquest Ajuntament i els altres estaven subvencionats per la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), d'acord amb els termes que es 
relacionen: 

- El centre obert d'infants de Santa Eugenia (3 dies) i el Centre obert 
d'adolescents de Santa Eugènia (2 dies), de 40 places cadascun, que es realitzen 
sota titularitat municipal i es gestionen a traves d'un contracte de prestació de serveis 
signat amb Salesians Sant Jordi el mes de febrer de 2018, vigent per dos anys (amb 
possibilitat de prorroga per dos anys més). 

- El centre obert d'infants Santa Eugènia Casal Can Gibert (5 dies), el Centre 
obert d'adolescents de Santa Eugènia Casalot (5 dies) de 20 places cadascun, i el 
Servei d'Atenció a Famílies, sota titularitat de la pròpia entitat i finançat fins al 
moment per la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat de 
Catalunya sota la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per 
a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies (COSPE). 

Durant l'any 2018, la Direcció General d'Atenció a la infància ha començat a executar 
a la ciutat de Girona la redefinició dels serveis de Centres Oberts en un model més 
ampli que es troba en desplegament a tot Catalunya, anomenat Serveis d'Intervenció 
Sòcio-educativa (SIS). 

A banda de canvis organitzatius i tècnics importants, el desplegament del model SIS 
també afecta al finançament d'aquests serveis, que es passaran a finançar 
exclusivament pel ens locals en el marc del Contracte Programa subscrit entre aquest 
Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
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Catalunya. 

Així doncs, progressivament, en els territoris en què es desplegui el model SIS, el 
finançament d'aquests serveis ja només es realitzarà pel Contracte Programa, i en els 
territoris en què encara no s'ha desplegat aquest model SIS, coexisteix un 
finançament tant en el Contracte Programa, com en la convocatòria ordinària de 
projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies (COSPE). 

Salesians Sant Jordi, davant la incertesa de si el model SIS es desplegaria a la ciutat 
de Girona, es va presentar el maig de 2018 a la convocatòria ordinària de projectes i 
activitats (COSPE) que finançava els serveis de Centres Oberts de Santa Eugènia 
(Casalot i Casal Can Gibert) de 5 dies, i el servei d'Atenció a Famílies, però segons la 
resolució d'aquesta convocatòria, la seva sol·licitud es va considerar inadmesa degut 
a que s'iniciava el desplegament del model SIS a la ciutat de Girona l'any 2018, i per 
tant, a partir d'aquest moment es finançaria exclusivament pel Contracte Programa. 

Paral·lelament en l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
i l'Ajuntament de Girona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social d'igualtat, signada el mes de novembre de 2018, s'ha previst per l'any 
2018 i 2019 una augment de la destinació pressupostària pel desplegament del 
model SIS, que inclou els serveis que es prestaven fins ara en el sector de Santa 
Eugènia per l'entitat Salesians Sant Jordi. 

Aquesta situació d'impàs en la redefinició del model SIS, ha suposat doncs que no 
s'atorgués la subvenció que aquesta entitat va sol·licitar en el marc de la convocatòria 
COSPE 2018 a la Generalitat de Catalunya, havent-se però executat els serveis 
esmentats en coordinació i a demanda dels responsables de l'Àrea d'Igualtat, Drets 
socials i Habitatge de l'Ajuntament de Girona. 

- Constitució Espanyola. 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d) Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a 
Catalunya. 

- Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 

- Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL 
aprovat pel Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

- Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 
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- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 

Primer. RECONÈIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents al Servei de Centre Obert Santa Eugènia 
infants Casal Can Gibert (5 dies) i Centre Obert Santa Eugènia adolescents Casalot 
(5 dies), i del Servei d'Atenció a Famílies, durant el període d'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018, per l'entitat Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F. 

Segon. APROVAR a favor de Salesians Sant Jordi, amb NIF R0800885F, i domicili 
social a Girona, la despesa corresponent a la realització del Servei Centre Obert 
Infants (5 dies) i Centre Obert Santa Eugènia (5 dies) i del Servei d'Atenció a 
Famílies, durant el període d'1 de gener al 31 de desembre de 2018, per import de 
cent tres mil dos-cents setanta-vuit euros (103.278,00 €) exempts d'IVA. 

Amb càrrec a la partida 2019 141 23130 22611 (Programa Atenció a la Infància i als 
Joves) operació 220190000137. 

Tercer: NOTIFICAR el present acord a l'entitat Salesians Sant Jordi, amb NIF 
R0800885F, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i 
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat 
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt 
número 13 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta la regidora Eva Palau. 

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. Eva Palau i Gil (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com no cal que ho 
comenti, perquè crec que tots són conscients de la importància que tenen els centres 
oberts com a element integrador a la nostra ciutat. Les xifres ho diuen, el 2017-2018 
vàrem atendre 359 nens, nois, de sis a setze anys, en els catorze centres oberts. I és 
una responsabilitat municipal. Però en el curs de l’any passat, del 2018, la Direcció 
General d’Atenció a la Infància comença a fer una redefinició dels serveis a centres 
oberts a tot Catalunya, que òbviament ens afecta a Girona, amb el nou model que 
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s’anomena SIS, d’intervenció socioeducativa, que afecta tant canvis organitzatius com 
tècnics, però en el tema que avui ens ocupa, en el finançament d’aquests serveis, que 
fins llavors era a través d’una subvenció, hi havia una part d’aquests serveis que els 
subvencionava la Generalitat a través del COSPE, i passen a partir del 2018 quan 
acaben de definir aquest nou model, la Direcció General d’Atenció a la Infància, aquest 
finançament passa exclusivament als ens locals mitjançant el marc de contracte 
programa que subscrivim la Generalitat i els ajuntaments corresponents. 
El problema que ens trobem és que el 2018 aquest programa contracte de Generalitat-
Ajuntament es proposa l’octubre i se signa el novembre i, per tant, aquesta entitat en 
concret, l’entitat del Salesians Sant Jordi, que té els centres oberts tant per a infants 
com per a adolescents, com atenció família a Santa Eugènia - Can Gibert, ja estaven, 
òbviament, fent les seves tasques, ja havien quasi acabat les seves tasques del 2018, 
i per tant, se’ls ha d’abonar aquesta feina que fan. 

La manera que hem trobat per poder abonar aquesta feina que fan i que ja se’ns ha 
contemplat dintre del contracte programa que tenim establert l’Ajuntament i la 
Generalitat és amb l’enriquiment injust que avui presentem aquí. 

Tanmateix, ja els informo, com és obvi, que ja estem treballant i acabant de perfilar la 
fórmula perquè a partir d’ara aquest encàrrec el puguem establir administrativament de 
forma correcta per donar lloc a les necessitats que volem cobrir i la fórmula 
jurídicament correcta per poder-ho fer. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, la senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. És un dubte que 
m’ha quedat en relació amb aquest tema. Comparteixo la importància dels centres 
oberts i votaré a favor del punt perquè, efectivament, aquests 103.000 euros s’han de 
pagar. Però donat aquest canvi de model…, no de model, de manera de funcionar la 
Generalitat, que passem a contracte programa i, a més, la senyora Palau ho ha dit, no 
es va signar fins el mes de novembre aquest contracte programa, la meva pregunta és 
–que no he arribat a descobrir-ho ni a deduir-ho de la informació que he trobat–: si 
abans la Generalitat pagava una part d’aquesta feina dels centres oberts via 
subvencions i ara ho fem amb contracte programa vol dir que la del 2018, l’aportació 
de la Generalitat serà zero? És la meva pregunta: si el cost per a l’Ajuntament el fet 
d’haver-ho de fer via aquesta figura, que no és la que ens agrada més jo crec que a 
ningú, però és evident que s’han de pagar, farà que l’any 2018 l’aportació de la 
Generalitat en relació amb aquest programa sigui zero euros? 

No canviarà el meu vot, però sí que crec que tots ens mereixem saber si aquest canvi 
de manera de funcionar que han decidit ells, doncs, farà que tingui un cost més elevat 
per a l’Ajuntament que hauria tingut si participés com fins ara havia participat en el 
pagament d’aquest servei. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Rodríguez… 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Evidentment, estem d’acord 
a reconèixer aquesta obligació, només faltaria. A més a més, podem dir que l’entitat 
que porta a terme aquests centres oberts funciona bé i ho puc corroborar perquè, a 
més a més, amb molta joia i alegria fan aquesta activitat. Ho dic perquè a vegades hi 
ha interferència amb algun local públic que jo he freqüentat o freqüentava. 

I demanaria saber com està el tema d’un local que es preveia en el carrer Valladolid, a 
Sant Narcís, perquè hagués set una alternativa o seria una alternativa interessant per 
a aquesta mainada. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna valoració. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): No, només explicar a la senyora Veray, quan parlem…, 
suposo que ja ho tenen clar, els centres oberts treballen amb curs acadèmic; estem 
parlant de curs 2018-2019. Quan diu que l’aportació…, o sigui, l’aportació de la 
Generalitat, si ho mira com a tal, a l’entitat en aquest cas que estem parlant Salesians 
és zero, perquè aquesta aportació de diners ens la integra a nosaltres dintre del 
contracte programa. Per tant… 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Crec que ja li ha resolt 
el dubte. Moltes gràcies. Si els sembla, passem a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per tres membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal Ciutadans, reconèixer l’obligació d’aquest Ajuntament a favor de l’entitat 
Salesians Sant Jordi. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 



65 
 

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 i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

15. Moció que presenta l’AMPA de l’escola Verd de Girona per demanar que 
s’apliquin les actuacions necessàries per a la conservació i manteniment de 
l’edifici i es puguin solucionar els dèficits i desperfectes de l’escola.  

Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia a petició de l’entitat ciutadana que 
la presenta. 

Els manteniment i reparació dels edificis on radiquen les escoles públiques de la 
ciutat de Girona són responsabilitat de l'Ajuntament de Girona segons es desprèn de 
diverses normatives (Art.84.2g/EAC, Art25.2.n/LBRL, Art.66.3.o/TRLMRLC, 
Disposició addicional Quinzena apartat 2 LOE). En els darrers anys el manteniment 
de l'escola Verd ha estat insuficient per mantenir l'espai i arreglar els desperfectes 
ocasionats pel seu ús i accidents ambientals. Aquesta situació ha generat una 
necessitat d'una actuació immediata en diverses parts de l'edifici.  

En repetides reunions amb els responsables de l'àrea d'educació i esports, incloent 
les dues últimes amb data de 27/06/2018 i  20/11/2018, amb el regidor d'educació i 
esports  Sr. Josep Pujols i Romeu, la Sra. Carme Sánchez i la Sra. Clara Sánchez, 
els diversos integrants del Consell Escolar incloent-hi la Direcció del centre i l'AMPA, 
han notificat i explicat en detall les problemàtiques que presenta l'edifici i proposat 
vàries opcions per a la seva resolució.  

A data de 29/11/2018, es va presentar amb el registre d'entrada 2018087531 el llistat 
de mancances especificat durant l'última reunió mantinguda entre els representants 
de l'Ajuntament i l'escola. 

A cada reunió se'ns ha donat explicacions que no han conduït a l'arranjament dels 
problemes. En els casos en què s'ha indicat que es procediria a arreglar els 
desperfectes, ni s'ha complert ni s'ha indicat un calendari, fent que actualment cap 
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membre de l'escola tingui coneixement de cap acció prevista. Els representants de 
l'Ajuntament tampoc han donat cap explicació sobre quina persona seria responsable 
en cas d'accident greu a causa de l'estat d'abandonament actual de l'edifici.  

A continuació expliquem les deficiències més significatives de l'espai: 

1.Teulada: la teulada no rep el manteniment necessari. Aquest any hi va haver una 
teula de la vessant del pati a punt de desprendre`s durant dies. A més, la situació de 
deixadesa ha ocasionat varis episodis d'entrada d'aigua tal i com ja es relata en 
documents presentats anteriorment: 

A l'estiu del 2018 va entrar l'aigua per una paret de l'escala interior provocant un 
"saltant" d'aigua per tota l'escala fins al pati que ha malmès el guix i la pintura de les 
parets. I aquesta tardor del 2018, hem sigut afectats d'una entrada massiva d'aigua 
per la teulada que s'ha filtrat des del pis superior fins a la biblioteca de l'escola 
provocant el tancament d'una aula per mal estat, afectació als mobles de la biblioteca 
i múltiples humitats. 

Demanem un pla d'actuació immediat i concret en el temps per evitar més estralls 
derivats de les pluges que puguin arribar a la de primavera.  

2. Fa 20 anys que no es pinta l'edifici per dins. Actualment hi ha diverses àrees amb 
pintura que salta. Combinat amb les humitats i filtracions abans esmentades, 
converteix l'espai en potencial zona de risc d'enfermetats inhalatòries a persones amb 
riscs respiratoris especials (asma, al·lèrgies,...) 

3. Arbres malalts al pati: en els últims anys hem tingut varis episodis de trencament 
de branques de considerable mida. Segons indicacions d'experts en jardineria, es 
deu a una mala gestió de la poda i manteniment dels arbres. Demanem una actuació 
immediata ja que cada dia els alumnes hi han de passar per sota. Hem explicat que 
tenim voluntaris experts que ho poden fer però se'ns ha negat aquesta opció. Per tant 
esperem rebre un pla definitiu i basat en criteris tècnics. 

4. Ens preocupa de manera especial que un dels nivells de l'escola no compleixi amb 
el pla d'evacuació per emergència ja que les reixes de les finestres del soterrani no 
són abatibles. Demanem que es solucioni o es demani fer una inspecció DE 
MANERA IMMEDIATA per part de la Generalitat per evaluar el compliment de la llei 
LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis. Entenem que l'ajuntament és el 
responsable de la seguretat de l'edifici tal com s'estableix en l'article 32.1 de 
l'esmentada llei i que ha d'assegurar-ne el compliment. En cas que es consideri que 
ja compleix amb la normativa, demanem que se'ns entregui l'informe pertinent per 
donar tranquil·litat a la comunitat educativa. 

5. Sistema de control de temperatura:  
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-A l'hivern ens trobem que la falta de sectorització de la calefacció o incorporació a 
cada aula de termòstat que ajudin a regularitzar amb independència la temperatura 
de cada aula, fa que sovint les altes temperatures de les aules del costat de la Clínica 
Girona i les del carrer Joan Maragall, provoquin que els docents obrin les finestres 
per poder ventilar. L'únic sensor de temperatura de tota l'escola està ubicat a l'aula 
més  

freda i determina la temperatura de tots els espais, fins i tot els que requereixen 
menys escalfor. 

- A l'estiu la situació encara és pitjor. A causa de les reformes efectuades fa anys a 
l'escola, es va instal·lar una doble cambra d'aire per provocar un aïllament acústic a 
les finestres de les aules que donen al C/ Joan Maragall. Enmig d'aquesta càmera 
d'aire s'hi va instal·lar una cortina acrílica negra que enfosqueix. El resultat d'aquesta 
reforma provoca un efecte hivernacle que fa augmentar la temperatura de les aules 
de dos a quatre graus respecte a la mitjana. Actualment a les aules afectades, a les 
9h del matí es registren temperatures de 33 graus sense alumnes, que arriben fins a 
36 graus durant la jornada lectiva. Això fa impossible i inviable l'activitat a les aules, 
afectant la salut dels alumnes i docents, i la qualitat de l'ensenyament. 

Segons el Real Decreto 486/1997 (BOE 23-4-97), s'estableix les disposicions 
mínimes de seguretat i salut que han de cumplir els llocs de treball. El R.D. estableix 
que la temperatura en locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o 
similars, estarà compresa entre els 17 i 27 ºC. La llei de Prevenció de Riscs Laborals  
(Ley 31/1995) indica que "entre les competències atribuïdes a les Delegades i 
Delegats de Prevenció, està la de demanar a l'empresari, sigui públic o privat, 
l'adopció de mesures de caràcter preventiu, en aquest cas la instal·lació de sistemes 
de calefacció, refrigeració o aillament tèrmic. La decisió negativa de l'empresari a 
l'adopció de les mencionades mesures ha de ser motivada. (Art. 36 LPRL)". 
Actualment ja s'ha demanat a l'ajuntament que adopti mesures sense que aquest 
hagi donat les explicacions que indica la llei.  

Com a mesura extraordinària, l'AMPA va accedir a la instal·lació de ventiladors a les 
aules. La instal·lació compleix amb totes les normatives presents i ha estat verificada 
i aprovada pel col·legi d'enginyers (Sra. Montserrat Quintana Soler. Núm. Col·legiat 
14179. Núm. Visat: 002210-16.07.2018). Tot i això, l'Ajuntament n'impedeix l'ús 
sense cap opció alternativa. Demanem doncs, que l'ajuntament o bé n'atoritzi l'ús, o 
aporti la solució definitiva en un termini de 3 mesos, o indiqui de manera immediata, 
en base a quina normativa i criteri tècnic n'impedeix l'ús i incompleix el RD i la LPRL,  
per tal que l'AMPA i la direcció de l'escola pugui empendre les mesures tècniques i 
jurídiques que consideri pertinent abans que torni a arribar l'època de calor. 

6. D'altra banda l'escola no compleix els criteris de seguretat en quan a la 
il·luminació, ja que la majoria d'aules no tenen sistemes de fluorescents protegits. 

7. Ja hem comunicat que el sistema elèctric no té presa de terra. Des del 1973 
existeix una normativa que defineix les característiques que ha de tenir un sistema 
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elèctric, entre altres raons, per evitar que les persones s'electrocutin. Actualment 
existeix el REAL DECRETO 842/2002 pel qual s'aprova el Reglamento Eléctrotécnico 
para Baja Tensión, que indica la necessitat d'incloure una presa de terra en les noves 
instal·lacions. Si bé la obligatorietat només afecta a edificis nous o amb renovacions 
significatives, creiem que després de més de 40 anys amb un reconeixement legal de 
la importància de tenir una presa de terra, un edifici amb alumnes d'edats entre els 3 i 
11 anys, hauria de tenir especial atenció a causa de la curiositat inherent que tenen 
els infants i el seu baix pes corporal que els fa especialment vulnerables. Demanem 
doncs que se'ns expliqui per escrit les raons per les quals no es considera pertinent la 
instal·lació d'una presa de terra o es procedeixi a instal·lar-la. 

En resum: ACTUALMENT, L'EDIFICI NO COMPLEIX: 

1. Condicions tèrmiques: superem el llindar d'altes temperatures de 27ºC 
reglamentaris. 

2. Prestacions de seguretat: fluorescents sense protecció a les aules. 

3. Eficiència energètica: a causa d'una mala regularització de la calefacció s'han 
d'obrir les finestres. Incompliment de sostenibilitat i eficiència energètica del "Pla 
d'estalvi energètic dels edificis públics" de la Generalitat. 

4. Humitats que poden perjudicar a la salut dels infants i docents 

5. No hi ha presa de terra en la instal·lació de la llum. 

6. Higienitzar tota l'escola amb la pintura adequada. 

7. Actuació respecte als malats del pati. 

1. Una resposta per escrit que expliqui la visió de l'Ajuntament sobre cada un dels 
punts des d'un punt de vista tècnic i jurídic. 

2. En aquelles qüestions on l'Ajuntament cregui que no hi ha raons jurídiques que 
acreditin que l'actual situació sigui la d'un correcte manteniment de l'edifici, un pla 
d'actuació amb un pressupost i calendari específic. 

16. Moció que presenta al Ple el Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat 
per denunciar les injustícies i la falta d’atenció per part de tota la comunitat 
internacional.  

Aquesta proposta ha esdevingut la Declaració Institucional.  

MOCIONS 

17. Moció que presenta el grup municipal PSC relativa a la intervenció 
municipal en el control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona. 
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Aquesta proposta es retira de l’ordre del dia a petició del grup que la presenta. 

L'article 46 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 
han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques 
basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix 
que les polítiques ambientals s'han de dirigir especialment a reduir les diferents 
formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular 
mesures correctores d'impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos naturals, 
prevenir i controlar l'erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i 
respectar els principis de preservació del medi. 

Un dels àmbits en els quals més es manifesta la contaminació ambiental i que més 
pot afectar la salut de les persones i d'altres organismes vius, és l'atmosfera o, en un 
sentit més ampli, l'espai aeri. Són diversos els emissors que poden contaminar 
aquest àmbit: els gasos de tota mena i les partícules en suspensió que contaminen 
la qualitat de l'aire que respirem, els sorolls, les radiacions, etc. 

Quant al control i la limitació dels gasos contaminants i partícules, la legislació de 
protecció del medi atmosfèric (Llei 6/1996) atribueix als ajuntaments competències 
per establir sensors per vigilar i controlar el grau de contaminació de l'aire. 

Els ajuntaments de més de 100.000 habitants han d'establir xarxes d'avaluació de la 
qualitat atmosfèrica, informar la població sobre l'estat de l'aire i fer plans i programes 
per assolir objectius de qualitat de l'aire. 

La contaminació acústica és una contaminació de proximitat amb les ordenances 
municipals i les lleis estatals i de la Generalitat com a normatives que limiten aquest 
impacte. 

L’Ajuntament de Girona aprovà, el novembre del 2016, el Pla d'acció per a la millora 
de la qualitat acústica de Girona, entenent que el soroll es considera un agent 
contaminant més i pot afectar negativament la salut de les persones, en el qual 
s'enumeren diverses fonts de soroll, fent referència, també, a les activitats industrials. 
L'any 2013 es va aprovar el mapa de capacitat acústica reguladora de soroll i 
vibracions, que estableix els valors límit d'immissió. 

Un tercer eix de les polítiques ambientals té com a finalitat la protecció de la 
biodiversitat, els espais naturals i la protecció dels animals, i més tenint en compte 
espais tan singulars al nostre municipi com les Gavarres (espai d'interès natural PEIN 
des de 1992) i el riu Ter (Xarxa Natura 2000), que es veuen completament afectats 
per la instal·lació i el desenvolupament de les activitats industrials properes en 
aquesta zona nord de la ciutat, de la mateixa manera que ho estan els nuclis habitats 
propers a la Pedrera de Can Rubau, el forn de calç industrial, (Pont Major), la 
paperera Hinojosa de Sarrià de Ter, just a l'altra banda del riu que dóna al Pont Major 
on hi ha els pisos del Grup Pont Major, l'escola bressol i l'escola Carme Auguet, i la 
incineradora de Campdorà. 
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La Generalitat de Catalunya va establir punts de mesurament per zones de qualitat 
de l'aire (ZQA) dins la Xarxa de Previsió i Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica 
de Catalunya (XVPCA), que en el cas de Girona fa els mesuraments a l'Escola de 
Música (carrer de Barcelona), de manera automàtica (SO2, NOX, CO, PM10) i 
manual (Benzè, PM10). 

Complementen l'abast de la xarxa les unitats mòbils del mateix Departament que es 
poden ubicar en llocs on no hi ha vigilància i que els mateixos ajuntaments poden 
sol·licitar. Són vehicles de tipus furgó (5,8 m de llarg, 1,7 m d'ample i 2,1 m d'alt), que 
mesuren en continu els principals contaminants atmosfèrics i les condicions 
meteorològiques. Els contaminants que es mesuren són els següents: diòxid de sofre 
(SO2), òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx), Ozó (O3), sulfur d'hidrogen (H2S), 
monòxid de carboni (CO), fracció PM10 del material particulat, compostos orgànics 
volàtils automàticament (COV) 

Per poder analitzar, prevenir o fer plans d'actuació pal·liatius, cal fer mesuraments 
temporals i una posterior avaluació dels resultats. 

Tanmateix, en el cas que el funcionament d'una activitat tingui afeccions ambientals 
significatives sobre més d'un municipi, en matèries de competència municipal, els 
ajuntaments han d'adoptar les mesures de col·laboració i coordinació que considerin 
pertinents i poden sol·licitar la col·laboració del departament competent en matèria de 
medi ambient. 

1. Instal·lar sonòmetres a diversos punts del sector nord de la ciutat que 
quedin sota la influència de la Pedrera de Can Rubau, i Derivados Càlcicos, per fer el 
mesurament dels nivells de soroll. 

2. Demanar al Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Generalitat de 
Catalunya, una unitat mòbil a ubicar en una zona sensible del sector nord, equipada 
amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els nivells d'immissió i 
els paràmetres meteorològics que permeten localitzar l'origen dels contaminants. 

3. Crear una taula tecnicopolítica amb la participació dels municipis afectats 
(Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis i Celrà), el Consell Comarcal del Gironès, 
la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, per fer el seguiment dels 
resultats i dissenyar les polítiques d'actuació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Propostes urgents no n’hi ha, 
per tant, passaríem a mocions d’entitats ciutadanes, la que porta per número 15 ha 
estat retirada, la 16 ha estat la declaració institucional –ja estaven comunicats, vull dir, 
no estic dient res de nou–, i ara ja passaríem a la 17, que també ha estat retirada, no 
sé si el senyor Rodríguez ja que són aquí… 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí no, més que tot perquè se’ns ha demanat 
que pugui ser consensuada per a un proper ple i, efectivament, jo crec que valdria la 
pena, perquè podem intentar fer mesures pal·liatives per qüestions mediambientals. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte, per tant, és una mica 
com deixar-ho sobre la taula a l’espera d’arribar a un consens global. Per tant, moltes 
gràcies i els ho agraïm. 

18. Moció presentada pel grup municipal del Partit Popular català relativa a 
l'augment de la inseguretat a la ciutat de Girona. 

Atès que Girona està patint en els últims mesos un nombre important de robatoris a 
diferents barris de la ciutat, tant en habitatges com en vehicles i comerços. 

Atès que molts veïns i veïnes consideren que Girona no disposa dels mitjans 
necessaris per poder fer front als delictes i a l'incivisme que patim. 

Atès que a Girona durant el 2018 s'han incrementat: els robatoris amb força en 
habitatges i comerços un 30,5%, les sostraccions de vehicles un 14,1% i els delictes 
contra la llibertat sexual un 23,5%. 

Atès que són molts els veïns i veïnes que es mostren preocupats per l'augment de la 
sensació d'inseguretat a la ciutat per culpa de les infraccions penals que es cometen 
i la manca d'efectius policials patrullant pels carrers dels diferents barris. 

Atès que barris com Santa Eugènia, Montjuïc, Sant Narcís, entre altres, han mostrat 
la seva preocupació per l'augment de robatoris, sobretot en habitatges, i han fet 
públiques les seves queixes per la manca d'efectius policials i la gairebé nul·la 
presència dels mateixos en els seus barris. 

Atès que garantir la seguretat a tota la ciutadania és responsabilitat dels poders 
públics i cal que sigui una prioritat per a totes les administracions, també per a 
aquest ajuntament. 

PRIMER.- Instar a l'equip de Govern a convocar, amb caràcter d'urgència i 
extraordinari, una reunió de la Junta de Portaveus amb els caps de la Policia Local i 
els Mossos d'Esquadra per tal de poder conèixer les actuacions i accions que s'estan 
duent i es duran a terme per acabar amb aquesta situació d'inseguretat existent a la 
ciutat. 

SEGON.- Instar a l'equip de Govern a, un cop realitzada la reunió de la Junta de 
Portaveus, convocar el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció, per tal d'informar 
sobre tot allò que té a veure amb la seguretat a la ciutat. 

TERCER.- Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al Departament d'Interior de la 
Generalitat de Catalunya un increment de la dotació d'efectius dels Mossos 
d'Esquadra a la ciutat i instar a la presència d'unitats d'ARRO, almenys durant el cap 
de setmana i en horari nocturn. 

QUART.- Instar a l'equip de Govern a incrementar el nombre de patrulles d'agents de 
la Policia Local destinant, en la mesura del possible amb la plantilla actual, el 
personal policial que realitza tasques administratives al servei de seguretat ciutadana 
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mentre no es normalitzi la situació. 

CINQUÈ.- Instar a l'equip de Govern a incrementar cada any la plantilla de la Policia 
Local, en un mínim de 10 nous agents/any, fins arribar a la ràtio de 1,9 agents per 
cada 1.000 habitants. 

SISÈ.- Instar a l'equip de Govern a executar de manera prioritària i amb celeritat totes 
les partides del pressupost municipal destinades a millorar la seguretat a la ciutat. 

SETÈ.- Traslladar els acords a les Associacions de Veïns i Veïnes de Girona, al 
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de la 
Generalitat a Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la moció 
que porta com a número 18. En aquest cas és presentada pel Grup Municipal del Partit 
Popular Català i, per tant, té la paraula la senyora Concepció Veray. 

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): Gràcies, senyora alcaldessa. La seguretat és i 
ha estat sempre una prioritat per al meu grup municipal. Crec que és una de les frases 
que més vegades m’han sentit dir en els debats més de ciutat que hem tingut en 
aquest plenari, com pot ser fa poques setmanes en el Ple de pressupostos. 
D’aquí, doncs, aquesta moció per seguir treballant i per seguir insistint a millorar la 
seguretat de tots els gironins i les gironines, i més –i més– després d’haver conegut 
les dades que s’han conegut del Ministeri de l’Interior que ens indiquen que a Girona 
s’han incrementat els delictes i les faltes en aquest sentit en diferents àmbits, no?, tant 
pel que fa als robatoris amb força als habitatges i als comerços com a la sostracció de 
vehicles o fins i tot també en els delictes contra la llibertat sexual. 

Podria ara parlar de tots els percentatges, però jo crec que ja els saben, a més, estan 
escrits a l’exposició de motius d’aquesta moció, però realment són dades preocupants 
i, per tant, crec que sobre aquest tema s’ha de treballar amb seriositat, amb rigor i, per 
tant, no deixant de fer-ho mai. 

Jo crec que a ningú se li escapa que molts veïns i veïnes de la ciutat estan preocupats 
per aquest creixement de la inseguretat i sobretot pel creixement que ells tenen propi 
d’aquest sentiment d’inseguretat als seus barris. I si un no pot estar tranquil a casa 
seva, no?, doncs, llavors la seva llibertat de viure amb tranquil·litat a la seva ciutat 
queda bastant trencada. Per tant, en aquest sentit, nosaltres presentàvem aquesta 
moció demanant que seguim treballant en aquests temes de seguretat. 

I demanàvem sis coses molt concretes. Les dues primeres que es tracta de reunions, 
reunions, primer, de la Junta de Portaveus amb els caps de la policia, tant de la Policia 
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Local com dels Mossos d’Esquadra, perquè per saber i que se’ns expliquin quines 
mesures s’han pres fins a dia d’avui. Jo no vull que es desvetllin noves intervencions, 
perquè crec que això s’ha d’anar molt amb cura i per això he parlat de rigorositat i 
seriositat, però sí què hem fet, què han fet o com ho veuen, també saber la seva opinió 
sobre tot allò que s’ha de fer a la ciutat de Girona per millorar. 

I la segona, que es convoqui la reunió del Consell de Seguretat, que, com saben, ha 
sigut una de les reivindicacions del meu grup al llarg de tota aquesta legislatura. Que 
està aprovada, que té reglament, però que encara no hem aconseguit que vostès la 
convoquin.  

Llavors, al punt 3 demanar, perquè creiem que és necessari i perquè tots saben que la 
competència de seguretat ciutadana la tenen els Mossos d’Esquadra, doncs, demanar 
al Departament d’Interior que enviïn més efectius dels Mossos d’Esquadra a la ciutat 
de Girona perquè són necessaris i, a més, fins i tot també la presència en caps de 
setmana i sobretot en horari nocturn d’alguna unitat ARRO, que, com saben, són les 
unitats especials dels Mossos d’Esquadra, perquè la situació que vivim a dia d’avui a 
la ciutat de Girona així ho mereix i així ho requereix. 

També demanàvem, doncs, que la Policia Local, tenint en compte la situació actual de 
la plantilla, que en som molt conscients, que s’estudiés si es pot treure més agents a 
patrullar al carrer per tal de millorar i de donar més seguretat als diferents barris de la 
ciutat, que –com deia– han patit en aquests últims mesos un increment important de 
robatoris a habitatges i a comerços. 

I després, dos compromisos molt clars, no només de l’equip de govern, malgrat la 
moció ho posa així, perquè les mocions són per instar l’equip de govern, sinó que a mi 
m’agradaria que de totes les forces polítiques que ara estem representades en aquest 
plenari, que és l’increment els propers anys d’un mínim de deu places d’agents de la 
policia local per any fins arribar a la ràtio recomanada per garantir la seguretat en una 
ciutat de més de 100.000 habitants com és a dia d’avui Girona. I també, doncs, el 
compromís de celeritat en l’execució de totes aquelles propostes i totes aquelles 
partides pressupostàries que ja estan aprovades que tenen a veure amb la seguretat. 

Per què aquesta última petició? Doncs, perquè, com deia, la seguretat és per nosaltres 
una prioritat i m’agradaria pensar que comparteixo aquesta prioritat amb tots els grups 
municipals. Per tot això, demano el recolzament i el vot a favor d’aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo crec que és més que 
evident que aquest equip de govern no s’ha interessat per la seguretat a la nostra 
ciutat, i no s’ha interessat i, a més a més, ho ha demostrat dia sí i dia també durant els 
darrers quatre anys. I no li ha interessat perquè no s’ha preocupat per la Policia 
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Municipal; no s’ho ha interessat, perquè ha oblidat els barris que més necessitaven la 
seguretat; no els ha interessat, perquè han permès que la plantilla de la Policia 
Municipal estigui minvant en equip i en recursos en relació amb la població de la ciutat 
any rere any. No els ha interessat. I no hem d’oblidar que tenim una alcaldessa que 
fuig de tot el que sigui llei i ordre, que s’inventa normativa per vetar l’exèrcit a la nostra 
ciutat, que no assisteix el dia de la patrona de la Guàrdia Civil quan s’ha fet 
ininterrompudament des que podem tenir memòria, que encapçala escraches megàfon 
en mà a la Policia Nacional i que somriu de manera còmplice quan algú aboca fems de 
manera reiterada als jutjats de la nostra ciutat. 

Però de cop el que passa és que apareixen unes enquestes que diuen que la 
seguretat preocupa a la nostra ciutat, que és important, que és un factor de vot, i com 
que venen eleccions, ara s’ha de córrer i s’ha d’intentar fer veure que sí i que s’ha 
descobert finalment la importància que té la seguretat a la nostra ciutat. 

Doncs, nosaltres creiem que no, que això s’ha fet tard i que els veïns i que la policia ja 
els havien avisat. I a més a més, els fets ho han demostrat. Tenim un increment del 30 
per cent dels robatoris amb força als domicilis de la nostra ciutat; per tant, jo crec que 
amb aquestes xifres no s’ha d’afegir gaire més. 

Per altra banda, nosaltres creiem, senyor Veray, que aquesta moció arriba tard, 
perquè si tant d’interès hi havia per part del seu grup en l’increment de la plantilla de la 
Policia Municipal durant anys consecutius, home, ens estranya una mica que aquest 
punt, doncs, no s’abordés quan el Partit Popular va permetre l’aprovació dels 
pressupostos de la senyora Madrenas. 

En aquests pressupostos que vostè, doncs, ha recolzat s’incrementa la plantilla de la 
Policia Municipal en tan sols deu agents, quan vostè sap de sobra, igual que jo i igual 
que la resta de regidors d’aquest consistori, que en fan falta més de quaranta. 

A nosaltres sí que ens interessa la seguretat. Ens interessa en precampanya i també 
fora de campanya i així ho hem demostrat durant tota aquesta legislatura. Nosaltres 
creiem que és fonamental mantenir el bon nom i reconèixer la tasca que fan, doncs, 
totes les forces i cossos de seguretat presents a la nostra ciutat. El que sí que fem és 
valorar i agrair la feina que dia a dia fan aquests cossos de seguretat pel manteniment 
precisament d’aquesta seguretat a la nostra ciutat, per vetllar pel compliment de la llei i 
els donem recolzament en una tasca tan dura i que moltes vegades és desagraïda. 

Tot i així, senyora Veray, nosaltres recolzarem la seva proposta. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Senyora Veray, nosaltres 
l’hi ho hem avançat i donarem suport a aquesta moció, perquè, efectivament, creiem 
que la inseguretat és un dels problemes més greus que tenim en aquests moments a 
la ciutat de Girona. I entenem, a més, que avui l’equip de govern de l’Ajuntament de 
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Girona tindrà a bé actuar correctament i admetre que aquest problema existeix, perquè 
seria impossible arreglar un problema si se’l nega o si es justifica per mitjà d’evitar-ne 
responsabilitats. I ho dic en el benentès, i ho vull dir també, que de manera encertada, 
des del meu punt de vista, el regidor Berloso ha admès públicament que a la ciutat de 
Girona tenim aquests problemes de seguretat. I li repeteixo que ho dic en positiu. 

Diferents barris de Girona han demanat, per exemple, que es recuperi la figura del 
policia de barri. Perquè en aquest mandat vostè deia: «M’agradaria saber-me 
acompanyada dels diferents portaveus.» Jo crec que estàvem tots d’acord, els grups 
municipals, que hi havia d’haver presència de policia a peu de carrer en la figura del 
policia de barri, amb aquesta figura de proximitat. I que, a més a més, vèiem que 
s’aconseguien resultats amb el desplegament de la policia de barri. Picant pedra, és 
cert; no s’aconsegueixen en l’àmbit de la seguretat resultats immediats, s’ha de pica 
pedra, s’ha de ser-hi i s’ha de ser-hi molt, però finalment treballant-hi s’aconsegueixen 
resultats. 

Hem estat des del Govern a diferents hores en diferents espais de la ciutat, en bars on 
s’han produït baralles, furts, robatoris, sostraccions a dins de vehicles… Sabem que hi 
ha zones especialment afectades en l’àmbit de la inseguretat. I els veïns, a més, ho 
han denunciat de manera organitzada en diferents barris de Girona. 

I davant de tot això, com li deia –i és el que trobaria a faltar en aquesta moció–, hi ha 
d’haver un treball coordinat al carrer, amb presència dels regidors implicats, però que 
també es coordini des de diferents àrees de l’Ajuntament de Girona, des de Drets 
Socials i des de Seguretat. Creiem molt en aquest treball conjunt i coordinat. Pensem i 
pensàvem que aquest era el camí correcte i el que vàrem iniciar. I és cert que aquesta 
policia de proximitat i aquest treball coordinat amb Drets Socials s’ha aturat de cop. 

S’havien fet reunions de manera periòdica amb els veïns i veïnes de Girona, amb els 
tècnics de drets socials i de seguretat. S’havia plantejat presència permanent de 
Policia Municipal i, fins i tot, havíem anat de manera personal a supervisar aquesta 
tasca per ser-hi, per fer costat als veïns i veïnes, per remarcar la importància i per 
vetllar pels interessos des gironins i gironines davant d’un problema greu i seriós. 

Per tant, el problema és evident, preocupa arreu de la ciutat, malgrat que, com li deia, 
en alguns barris especialment. I pensem que les coses s’han de fer d’una altra 
manera, perquè, com vostè deia, les dades que tenim sobre inseguretat a Girona de 
l’any 2018 és que hi ha hagut un augment alarmant, a més, en aquells delictes que 
van acompanyats de violència i, a més a més, ha tingut una pujada per sobre de la 
mitjana d’altres ciutats a Espanya. Per tant, és un problema molt localitzat a Girona. 

Com li deia, hi donarem suport. Trobem a faltar, doncs, aquest esment al treball 
coordinat amb Drets Socials, però, en qualsevol cas, en els punts que vostè planteja 
estem d’acord i, per tant, hi donarem suport. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Costa… 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
des de la CUP - Crida per Girona fa temps que reclamem un canvi en el model de 
seguretat i que aposti per les polítiques de proximitat. Els agents han de formar part 
del teixit dels barris, que són el primer contacte amb la ciutadania. 

Tenim el Consell de Seguretat, però el que ens cal és un pla de seguretat i que aquest 
contingui tot el que cal per solucionar o intentar solucionar aquest problema. 

Una mica amb el que ha comentat la senyora Paneque, és cert que amb pressió 
policial no donem resposta a aquests problemes, perquè, clar, com solucionem a base 
de pressió policial les diferències socials, la pobresa o la manca d’oportunitats, com 
rebem la immigració, etcètera? Doncs, és evident que el tema de la seguretat, com 
deia la senyora Paneque, nosaltres estem d’acord que s’ha de tractar des de diverses 
àrees socials i s’ha de parlar molt més àmpliament i molt més a fons que simplement 
apostar per un increment de deu agents anuals. No diem que no hagi d’haver-hi els 
agents necessaris, però que tampoc s’ha de basar tot a incrementar la vigilància 
policial. 

I hi ha una cosa que em crida molt l’atenció de la moció del PP: és que ara reclami 
més presència de Mossos o un treball més a fons de Mossos quan se suposa que són 
uns inútils, segons sembla, amb el que estan intentant des de fa molt de temps des del 
seu partit, i ja s’està veient de quina manera s’està tractant el cos durant tot aquest 
temps de judici que anem veient. 

Bé, i fer arribar, doncs, els ARRO ja em sembla una qüestió bastant exagerada. 

I també recordo a la senyora Veray que va ser culpa del PP que quan en el Govern de 
la Generalitat va voler incrementar la plantilla de Mossos perquè havia quedat molt 
reduïda per jubilacions i altres qüestions, vostès amb l’aplicació del 155 van aturar 
aquesta promoció que havia d’incrementar bastant el nombre de mossos. Per tant, és 
una mica contradictori el que vostè proposa amb el que realment el seu partit defensa. 
Però bé, en fi… 

Bé, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció, perquè tal com està plantejada no 
és el nostre model. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. En aquesta moció 
se’ns parla d’un augment de la inseguretat a la ciutat amb dades sobre un augment de 
robatoris i d’actituds incíviques, i no volem entrar en la discussió d’aquestes. Tampoc 
volem entrar a valorar si aquest augment d’aquest tipus de delicte afecta 
exclusivament la ciutat de Girona o bé, si com creiem atenent al que estem escoltant i 
llegint en els mitjans de comunicació, afecta una bona part del nostre país. 
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Però lluny que això serveixi d’excusa, estem molt d’acord que cal actuar per apaivagar 
aquesta situació. En aquest sentit, estem d’acord en algunes de les propostes que 
presenta la moció, com per exemple, aquella que ens insta a realitzar una reunió la 
Junta de Portaveus amb els responsables de la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra 
per concretar quines actuacions s’estan portant a terme o bé convocar el Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció per tal d’informar sobre tot allò que té a veure amb 
la seguretat ciutadana. 

Però no creiem, i n’estem fermament convençuts, que la solució d’aquesta 
problemàtica sigui exclusivament l’augment d’efectius policials i les mesures punitives, 
que evidentment en alguns casos sí que s’han d’aplicar. El nostre model passa per un 
model de prevenció que jo exemplificaria en la tasca que estan duent a terme, per 
exemple, els agents tutors, que actuen abans que es produeixi el conflicte mediant, 
informant i educant els nois i noies de secundària a la ciutat. 

Els puc assegurar que des que es va aplicar aquest model preventiu, la conflictivitat en 
els centres educatius ha minvat molt i molt. I, per tant, evidentment, estem totalment 
d’acord que en aquest sentit s’augmentin els efectius policials destinats a aquest fi 
d’exercitar mesures preventives. I és que estem plenament convençuts que un model 
basat únicament i exclusivament en mesures punitives no serveix per posar fi als fets 
que s’esmenten en aquesta moció. Mesures preventives, mesures de proximitat i 
sobretot –sobretot– mesures educatives són el que cal en aquest tema que estem 
tractant. 

Per tot això que hem comentat, el nostre grup s’abstindrà en aquesta moció. 

Moltes gràcies.  

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, en primer 
lloc, coincideixo amb el que ha manifestat el senyor Albertí: no és únicament aquí, 
desgraciadament, aquí a Girona on han augmentat els robatoris, sinó que han 
augmentat en general a tot Catalunya. Això ho vull dir per deixar… 

Per altra banda, manifestar que nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, ja que 
coincideix amb molts dels aspectes que ja nosaltres en aquest moment estem 
treballant des de la regidoria de Seguretat. 

I coincideixo també, vull dir, amb el manifestat per la senyora Paneque que treballant 
s’aconsegueixen els resultats, que és això el que estem fent. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la 
senyora Veray vol fer una reflexió final… 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo agrair als 
grups municipals que donaran suport a la moció. 

En relació amb el que ha dit la senyora Paneque, efectivament, a l’exposició de motius 
podria haver inclòs el treball de coordinació. I a més, si m’ho hagués comentat, no 
hagués tingut cap inconvenient, sap perfectament que en això hauríem coincidit, per 
tant… 

Aquesta no és una moció, senyora Costa, que parli sobre si s’ha de canviar o no s’ha 
de canviar el model policial a la ciutat de Girona. És més, nosaltres per això hem 
insistit tant en el Consell de Seguretat de la ciutat, on s’hauran de parlar i s’hauran de 
plantejar totes aquestes coses: qui estigui a favor d’un canvi de model, doncs, a favor 
d’un canvi i qui no, no, però serà en aquest Consell de Seguretat. 

Estic d’acord que han pujat les infraccions penals a tot, però, clar, a Catalunya un 11, a 
la província de Girona un 9. Dels cinc municipis més importants, Blanes un 16, 
Figueres un 11, Lloret un 10 i Olot un 12, Girona un 22. Sincerament, no cal discutir 
dades, senyor Albertí, són les que són i, malauradament, Girona és la que en surt més 
malparada. 

Sincerament, jo lamento frases com les de la CUP de «pressió policial» pel fet que hi 
hagi policies al carrer. Home, no, jo crec que no és pressió policial que hi hagi agents 
de la policia. 

Vull deixar molt clar i dir molt clar que jo mai he faltat al respecte ni insultat el Cos dels 
Mossos d’Esquadra, cosa de les quals aquí s’ha acusat; tot al contrari, tinc una molt 
bona relació, i sempre que se’ls ha necessitat, en aquest cas, doncs, jo he tingut el 
contacte que hi havia de tenir i no en tinc cap queixa. 

Per tant, més val no confondre les coses. És evident que no s’està a favor de millorar 
la seguretat quan es vota en contra d’una moció d’aquest tipus. 

I acabo, miri, senyora Pujola, si jo arribo tard, vostè encara no ha arribat, perquè en 
aquest plenari mai ha presentat res a favor de la seguretat a la ciutat de Girona. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, si de 
cas, a la votació de la moció. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
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Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - Mes, integrat per tres membres, 
i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular relativa a 
l’augment de la inseguretat a la ciutat de Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara i Pere Albertí Serra. 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

19. Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans relativa a la igualtat 
entre dones i homes. 

S’ha desestimat la proposta següent:  

El feminismo representa uno de los mayores movimientos sociales en el mundo 
global del siglo XXI y ha protagonizado en los últimos años algunas de las 
movilizaciones más multitudinarias que se recuerdan en nuestro país. 

Es cierto que hemos avanzado mucho en la causa de la igualdad entre mujeres y 
hombres. En España, desde que hace casi 90 años la liberal Clara Campoamor 
defendiera el sufragio femenino en la tribuna del Congreso y consiguiera convencer a 
una mayoría de diputados de aprobar el voto para la mujer, son muchos los pasos 
que hemos logrado para aproximarnos al objetivo de la igualdad. Porque, en tiempos 
en los que algunos quieren recortar derechos, es preciso recordarlo: el feminismo es 
una causa noble que persigue la igualdad formal y efectiva entre mujeres y hombres. 

Con el Estado social y de derecho llegaron el divorcio, la autonomía económica o el 
aborto. Y en una segunda oleada, con el cambio de siglo, la ley de igualdad que 
introducía por vez primera un permiso de paternidad de 13 días. Posteriormente, tras 
la quiebra del bipartidismo, Ciudadanos consiguió ampliar ese permiso hasta las 
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cinco semanas actuales, en una progresión cuya aspiración última ha de ser la 
equiparación total. 

La igualación de los permisos de maternidad y paternidad es una de las medidas 
clave para combatir la brecha salarial y la discriminación que padecen las mujeres en 
el ámbito laboral. Una discriminación inducida por una legislación injusta. A menudo 
se dice que la igualdad formal entre mujeres y hombres ya ha sido alcanzada, pero 
su consagración en la Constitución no es suficiente. La legislación laboral es 
responsable de inducir una desigualdad por razón de género que se traduce en la 
existencia de la brecha salarial. 

Una regulación que establece permisos desiguales por razón de género es una 
legislación que no trata de forma igualitaria a sus trabajadores y que discrimina a una 
parte de ellos: las mujeres. El mercado laboral es competitivo, y en esa competición 
las mujeres parten con desventaja. La evidencia empírica disponible es unánime, en 
España y en la inmensa mayoría de países avanzados, en señalar el nacimiento del 
primer hijo como el momento en que se inicia una brecha salarial que no se cierra ya 
durante toda la vida laboral de la mujer y que tiene consecuencias sobre su pensión 
de jubilación, perpetuando de ese modo la desigualdad económica más allá de la 
etapa profesional. 

Además, una legislación que establece permisos desiguales por maternidad y 
paternidad está creando expectativas a los ciudadanos sobre cuál es el papel de 
hombres y mujeres en la sociedad, señalando a estas como las personas sobre las 
que ha de recaer el mayor peso de la crianza. Tener hijos es un proyecto de vida 
compartido en el que mujeres y hombres tienen una responsabilidad pareja. Pero de 
poco sirve reivindicar desde la sociedad civil la necesaria corresponsabilidad si 
nuestras leyes continúan señalando a las mujeres como las personas a las que 
atañen en mayor medida las tareas familiares y del ámbito doméstico. 

Atajar esta desigualdad formal es un paso fundamental para alcanzar la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres. Equiparar la regulación de permisos permitirá 
combatir la brecha salarial, acercándonos a la igualdad laboral y económica. Y esos 
cambios económicos se verán reflejados en las actitudes hacia las mujeres y en su 
estatus social. Es un esfuerzo imprescindible, pero que no debe acabar aquí. 

La brecha salarial entre hombres y mujeres en España aumenta al 37,5% al tener 
hijos, según los últimos datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género. Las 
carreras de los hombres no se ven penalizadas por la paternidad, mientras que las 
mujeres experimentan un estancamiento indeseado. Desde el punto de vista del 
empresario, contratar a una mujer que es madre o está en edad de tener hijos implica 
un riesgo respecto a la opción de contratar a un hombre: su baja será más larga y su 
disponibilidad laboral menor. Además, con el nacimiento de los hijos, las mujeres son 
las que se ven abocadas en mucha mayor medida a solicitar excedencias para el 
cuidado de familiares a cargo o a reducir su jornada de trabajo. Y no es una elección 
voluntaria: la EPA nos dice que nueve de cada diez mujeres que trabaja a tiempo 
parcial querría hacerlo más horas. 
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Además de avanzar en la equiparación de permisos debemos poner en marcha otros 
mecanismos que favorezcan la conciliación, de modo que las mujeres no tengan que 
elegir entre su carrera profesional y ser madre. En este sentido resulta crucial el 
papel de una educación de cero a tres años universal y gratuita. Los elevados costes 
de guarderías y escuelas infantiles obligan a muchas mujeres de clase media o 
trabajadora a abandonar o relegar su carrera profesional para poder atender a sus 
hijos. Por tanto, una política ambiciosa en la cobertura de 0 a 3 años es una política 
que favorece la igualdad entre mujeres y hombres y también es una política 
redistributiva: las mujeres que se ven más penalizadas por la maternidad son las 
mujeres de menos recursos. 

La tercera pata clave para es la flexibilidad. En España tenemos unos horarios 
laborales que hacen incompatible la conciliación de la vida laboral y familiar. 
Debemos dar un paso de gigante en políticas de racionalización de horarios, 
flexibilidad y teletrabajo para eliminar las barreras que hacen imposible la igualdad 
real. Empresas, trabajadores e instituciones deben llegar a un acuerdo para 
adaptarse a un modelo laboral que funcione para las demandas del siglo XXI. En 
este sentido, es imprescindible hacer un esfuerzo para procurar una mayor visibilidad 
de mujeres, con objetivos claros y políticas ambiciosas de transparencia, siguiendo 
los ejemplos de éxito de otros países que constituyan modelos sociales a seguir, así 
como perseguir la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
ejecutivos y de dirección de organismos públicos y privados. 

El ayuntamiento de Girona manifiesta la necesidad de seguir trabajando y 
desarrollando medidas para alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres, y por ese motivo, insta al Gobierno de España a trabajar por dicha igualdad 
implementando las siguientes medidas: 

1. Aumentar y equiparar los permisos de maternidad y paternidad, 
promoviendo la corresponsabilidad en su ejercicio entre los progenitores. 

2. Garantizar el derecho de las mujeres al acceso al empleo, a la promoción 
profesional en igualdad de condiciones sin que sufran discriminación por razón de 
sexo. 

3. Garantizar el derecho a la igualdad de remuneración por trabajos de igual 
valor, evitando cualquier discriminación por razón de sexo, y mejorar la transparencia 
salarial y el acceso de los trabajadores a la información sobre las retribuciones de su 
empresa, ya sea a través de sus representantes, o de manera directa. 

4. Promover junto con el resto de las Administraciones Públicas una cultura 
cívica basada en la igualdad real entre todas las personas con independencia de su 
sexo, en particular, en el ámbito laboral y profesional. 

5. Mejorar la supervisión y evaluación de los planes de igualdad desarrollados 
por las empresas según los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como incentivar la 
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implantación voluntaria de dichos planes por las pequeñas y medianas empresas. 

6. Mejorar las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a 
través de nuevas medidas, como la promoción del trabajo a distancia, la creación de 
bancos de horas o el establecimiento de nuevos permisos relativos a horas de libre 
disposición, así como mediante la mejora los ya existentes, especialmente los 
relativos al cuidado de menores o dependientes a cargo. 

7. Impulsar la universalización y la gratuidad del primer ciclo de educación 
infantil de 0 a 3 años para hacer efectivas las posibilidades de toda la población 
infantil en todo el territorio nacional de acceder a esta etapa educativa, con la 
finalidad de promover el desarrollo temprano de habilidades cognitivas, la igualdad de 
oportunidades y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

8. Desarrollar y trabajar, junto con las organizaciones sindicales y 
empresariales, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos y las 
asociaciones de la sociedad civil más representativas cuya finalidad sea promover la 
racionalización de los horarios españoles, para promover y acordar un Pacto Nacional 
para la Racionalización de Horarios y la Conciliación, que siente las bases para una 
organización del tiempo de trabajo compatibles con el disfrute efectivo del tiempo de 
descanso y la atención adecuada a las responsabilidades familiares. 

9. Desarrollar los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género, implementando, con dotación presupuestaria 
suficiente, todas y cada una de las medidas acordadas en el mismo. 

Elaborar y aprobar un Proyecto de Ley contra la Violencia Sexual, de acuerdo a las 
obligaciones contraídas por España con el Convenio de Estambul y a las 
recomendaciones emanadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a fin 
de regular e introducir medidas para combatir y erradicar la violencia sexual en todos 
los ámbitos y, en especial, medidas que mejoren la respuesta institucional inmediata 
que reciban las víctimas de esta violencia, así como el tratamiento estadístico y 
estudio académico de dichas respuestas para evaluar sus resultados y promover su 
eficacia. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la darrera de les 
mocions. En aquest cas està presentada pel Grup Municipal de Ciutadans. 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. Aquesta moció que 
presentem no va en favor de la dona o en favor de l’home, sinó que va en defensa de 
la igualtat, igualtat que no requereix –creiem– gran dramatismes o discursos cridaners; 
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igualtat, doncs, en tots els camps de la societat per eliminar les diferències que encara 
són factibles, que encara són reals; igualtat que comença a la família i a l’escola, 
igualtat que amb el pas del temps es va aconseguint, però que encara no hem 
aconseguit arribar a una estació de destí.  
 
Jo crec que tots hem de pensar en persones com Concepción Arenal, Emilia Pardo 
Bazán o fins i tot Rosalía de Castro, que són aquelles que van començar a posar veu, 
doncs, a les dones del nostre país. Hem de recordar també Clara Campoamor com un 
referent clar amb qui van seguir les lluites per la igualtat i es va aconseguir el dret a 
vot. I ara, amb tantes i tantes polítiques, arquitectes o científiques de primer nivell, 
doncs, que han marcat punts de referència no només per a les dones, sinó per a tots 
aquells que creiem fermament en la igualtat. 
 
Els problemes de desigualtat creen a Espanya situacions de diferència, però també 
creen, doncs, situacions d’exclusió, fins i tot de marginalitat. I creiem que és deure de 
tots assolir aquesta igualtat en tots els àmbits de la nostra vida i també de la nostra 
societat. 
Creiem que per seguir avançant en aquesta equiparació és pel que avui presentem 
aquesta moció. Aquesta és una moció que des de Ciutadans hem presentat a tots els 
municipis perquè creiem que el compromís ha de ser general, i si no és general, 
doncs, no existeix compromís. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Mirin, és que 
aquesta moció a nosaltres ens ha sonat una mica oportunista i més quan arriba l’11 de 
març; divendres ja va ser el 8 de març, crec que tots vam voler i poder expressar el 
que pensàvem. Nosaltres som molt crítics que per part de les esquerres es vulgui 
monopolitzar i patrimonialitzar el moviment feminisme i el dia 8 de març, i també som 
crítics amb aquells qui avui la volen patrimonialitzar en aquest plenari a través 
d’aquesta moció, que, a més, no té ni una dada ni una línia que parli de la ciutat de 
Girona. 

I, per tant, miri, nosaltres –jo hi insistiré– defensem un feminisme que no divideixi la 
societat, que no enfronti homes ni dones; compartim que no s’utilitzi el feminisme i la 
defensa de la dona per dividir encara més i per fer, com deia, proclames partidistes. 
Hem de seguir lluitant per treballar per acabar amb la violència contra les dones –un 
tema que, per cert, ni una trista paraula en tota la moció que vostès han presentat. 
Parlen, bé, d’allò que vostès diuen que han aconseguit. Bé, aquí ara es deu tractar de 
dir allò que s’ha aconseguit quan s’arriba a acords de govern, que és el permís de 
paternitat, però més enllà no van ni a la mateixa exposició de motius de la moció. 

Per tant, jo ara podria fer tota la tirallonga de tot allò que amb Mariano Rajoy al 
capdavant del Govern vam aconseguir en la millora de la situació de la dona. Que no 
és prou, efectivament. I que no és tot el camí a recórrer, que n’hem de fer molt més. 
Però s’ha treballat i s’ha avançat molt en aquesta situació. 
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Però, miri, jo ara vull llegir una frase: «El feminisme és un moviment imparable que no 
pertany a cap partit ni a cap ideologia; és un moviment global. Hem de seguir lluitant 
per aconseguir una igualtat real i efectiva de la dona, però ho hem de fer des de la 
unitat més enllà de les discrepàncies polítiques.» Jo les dues frases les comparteixo i 
com que són de la seva líder, de la Inés Arrimadas d’ahir a la nit, no entenc la moció 
d’avui en aquest plenari volent apoderar-se de tot això vostès solets. 

Per tant, sentint-ho molt, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció, perquè creiem 
que han intentat patrimonialitzar una cosa que haurien de ser els primers, segons la 
seva líder, de no fer-ho. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Miri, senyora Pujola, la 
revolució femenina o feminista és molt més antiga que allò que diu la moció que avui 
vostès presenten: hi ha veus femenines, de fet, que han reclamat la llibertat des de 
temps antics i, per tant, no és una qüestió d’aquests últims quaranta anys. Més aviat 
és una lluita de molts anys i una revolució del segle XX, que al meu entendre és de les 
que més ha aportat políticament al nostre país i, de fet, al món. I finalment, és un món 
d’homes que cada vegada és més un món de dones i d’homes en igualtat. 

La moció que avui presenten vostès a l’Ajuntament de Girona em sembla que tracta 
una qüestió raonable: la de l’equiparació d’oportunitats en l’àmbit laboral entre dones i 
homes. Això és raonable. Però estaria bé que aquest text no fos un paper amb l’única 
voluntat de fer aparèixer ara Ciutadans com un partit feminista, perquè, finalment, el 
que vostès presenten no és més que això. 

Si vostès haguessin votat al Congrés, de fet, amb aquestes consignes en lloc de les 
contràries, potser avui no els faria falta presentar aquest paper a l’Ajuntament de 
Girona per blanquejar la seva pròpia actuació política. 

Però estaria bé que aquesta voluntat, en primer lloc, l’expressessin a Andalusia. Miri, 
perquè el que ha passat a Andalusia, de fet, és bastant gros i vostès en són els 
principals responsables. Vostès han fet un pacte amb Vox, que és un partit que ha 
expressat públicament un ideari absolutament contrari a la moció que avui vostès 
presenten. I, per tant, què fan vostès avui defensant això a Girona si on cal que ho 
defensin és a Andalusia? 

Perquè, a més, em consta que vostè va celebrar i molt aquest acord a Andalusia; per 
tant, a qui ha de convèncer de tot això que avui explica és als seus companys 
d’Andalusia i no a nosaltres. No es pot escriure això i fer govern amb aquells que 
creuen que la violència de gènere és un invent. No, senyora Pujola, la violència de 
gènere no és un invent; són assassinats. Tants que esgarrifen. I són directament 
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conseqüència d’una societat que malauradament encara és patriarcal, que calla o que 
pacta amb qui diu que això no és veritat. 

I la solució passa per denunciar-ho, però per denunciar-ho sense matisos i allà on 
toca. I en aquest àmbit, en el del feminisme el seu grup municipal ni hi és ni se 
l’espera. 

Vostès saben que existeix un consell municipal d’igualtat on vostès no han aportat ni 
una sola idea, ni una. En el Pla municipal d’igualtat, ni una sola aportació de 
Ciutadans. Encara és l’hora que li sentim la veu a la plataforma de xarxa de dones. En 
qualsevol dels espais on s’ha parlat de la igualtat efectiva entre homes i dones vostès 
no hi han sigut o no han fet ni una sola aportació. 

I el feminisme finalment és una causa de justícia, de justícia i d’igualtat. I no diré aquí 
ni una paraula del que crec que ha fet el meu partit o qualsevol altre, perquè com més 
dones siguem, millor. Per tant, presentar avui una moció sobre el feminisme que 
defensa Ciutadans em sembla que només vol ajudar Ciutadans i que perjudica, i molt, 
la causa feminista, perquè la causa és de totes les dones. 

Participin vostès del treball del dia a dia, això és el que han de fer. I si tenen propostes, 
busquin incorporar-les a un missatge general de justícia, d’igualtat i de llibertat. Diguin 
que no a tots aquells que defensen punts de vista masclistes obertament. I tinguin cura 
de la causa feminista, no la utilitzin per fer bé als seus partits, perquè espatllen les 
coses i no està bé. No està bé per als milers de veus anònimes que hi participen i hi 
han participat al llarg de la història sense ser de cap partit. Ni tampoc està bé 
beneficiar-se de les injustícies que pateixen les dones per a la seva causa partidista. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres votarem en contra de 
la seva moció, i hi votarem perquè no contribuirem a blanquejar el seu pacte amb 
l’extrema dreta masclista i racista. Perquè aquesta que ens presenten és una moció 
política, és una moció política que l’únic objectiu que tenen és rentar-se la cara, ja ni 
tan sols patrimonialitzar el feminisme, que també ho fan, sinó és que l’únic objectiu és 
rentar-se la cara. Que aquesta moció no té res a veure amb la ciutat de Girona, no 
aporta cap proposta concreta per a la ciutat de Girona. Li ho deia fa un moment la 
senyora Paneque, és que, a més a més, vostès no han participat en cap espai dels 
que tenim per treballar per la igualtat d’homes i dones a la nostra ciutat. En cap. Ni en 
els moviments socials ni a l’Ajuntament, en cap espai han fet cap aportació ni cap 
proposta concreta per treballar en aquest sentit. 

I és que, a més, aquesta moció política només insta el Govern d’Espanya, però, en 
canvi, ignora que Catalunya té competències exclusives en polítiques d’equitat de 
gènere, que ens les dona l’Estatut d’autonomia. Les competències són de Catalunya. I, 
per tant, ni aquí esmenten la Llei d’igualtat catalana ni aquí esmenten l’Institut Català 
de la Dona, que és l’organisme competent. I en canvi, l’únic que fan és instar el 
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Govern de l’Estat. Això demostra la poca coherència d’aquesta moció ja no només 
amb la ciutat de Girona, sinó amb el país, de Catalunya. 

És que aquesta moció, a més a més, és que no aporta gaire res de nou, sincerament –
no aporta gaire res de nou–, si quasi tot el que inclou en aquesta moció ja estava 
inclòs en la Llei d’igualtat de 2007 –de 2007–, estem parlant de fa més de deu anys. 
De fet, un dels temes clau en què més insisteixen en la moció que és el permís de 
paternitat, ja la llei de 2007 el preveia. Sí que és cert –sí que és cert– que el preveia la 
Llei d’igualtat, però, en canvi, ni el Partit Socialista Obrer Espanyol ni el PP varen ser 
capaços d’aplicar-lo. Això és cert. Però la llei ja el preveia, el permís, d’un mes; el que 
passa és que llavors no es va portar a terme i s’ha anat prorrogant, prorrogant la seva 
aplicació. 

Però és que, a més a més, no tan sols vostès no tenen res a veure amb aquella Llei 
d’igualtat de 2007, i, per tant, em sembla groller fins i tot que vulguin atribuir-se aquest 
èxit, sinó que, a més a més, és que estan votant en contra o estan anunciant que 
votaran en contra del decret que ha anunciat el PSOE per tirar-lo endavant ara mateix. 
Per tant, llavors, com justifiquen això ara? Amb què ens porten aquesta moció si, en 
canvi, després diuen que votaran en contra d’aquest decret? Que el tenen sobre la 
taula i vostès han dit que hi votaran en contra. 

Encara li faré més consideracions sobre aquesta moció. És que, a més a més, parla, 
reprodueix fins i tot discursos i models masclistes en la seva moció: parlen de 
conciliació només referint-se a les dones, com si una vegada més fossin les dones les 
que haguessin de conciliar; no senyor, no, això no va de conciliar les dones, va de 
repartir-se els temps. I aquí han de conciliar dones i homes. Vostès, per una banda, 
parlen del permís de paternitat, però després em juguen amb això. 

O, per exemple, reprodueixen els discursos empresarials masclistes que justifiquen 
que no contractin les dones perquè poden quedar embarassades. És que això apareix 
a la seva moció, per favor, no reprodueixin aquests tipus de discursos! És vergonyós! 
És vergonyós, a més a més, l’ús barroer que fan de les mobilitzacions feministes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach, ha passat 
força. 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, ha passat força, vull dir, ha 
d’acabar. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Vaig acabant. Vostès qüestionen 
les…, la senyora Arrimadas qüestionava les reivindicacions que es van fer ara fa un 
any i, en canvi, ara vostès les utilitzen. I, llavors, encara utilitzen la figura de Clara 
Campoamor per lligar-li aquest concepte inventat que s’han fet del feminisme lliberal. 
Sort que no es pot aixecar de la tomba, la senyora Campoamor, sincerament, perquè 
tornaria a entrar-hi. És vergonyós el que fan amb aquesta moció. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Maria 
Mercè Roca… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem que no també a aquesta moció. En primer lloc, la majoria de les 
peticions de les propostes d’acord de la moció no són competència d’aquest 
Ajuntament; per tant, això sol ja faria que no hi votéssim. 

Però és que hi ha una altra raó quasi tan important com aquesta: és l’oportunisme que 
té aquesta moció, que ja n’han parlat abans les persones que m’han precedit. Una 
moció presentada just després del 8 de maig, que és una jornada…, del 8 de març, 
que és una jornada de reivindicació que és cada vegada més exitosa. I que, per tant, 
és evident que qui no està en aquestes manifestacions, qui no diu clarament que està 
a favor de la igualtat, doncs, té totes les de perdre. I això és el que vostès fan: vostès 
porten avui aquesta moció a favor de la igualtat entre dones i homes i alhora, com deia 
la senyora Paneque, que a Andalusia pacten amb Vox, que és un partit que vol 
eliminar la Llei contra la violència de gènere. I, és clar, evidentment, això és ser molt 
incoherent, i o una cosa o l’altra, doncs, no va a l’hora. 

La senyora Arrimadas ara fa quatre anys deia que no volia participar en les 
mobilitzacions del 8 de març perquè eren comunistes. Sí, ho deia la senyora 
Arrimadas. I, evidentment, és que en el fons vostès no hi creuen, en la igualtat, però 
entenen que el vent bufa cap aquí i s’hi han d’apuntar. 

I en els noms que vostè ha dit de persones, totes espanyoles, doncs, que ens havien 
clarificat el camí, jo hi afegiria gent més propera, més de casa: la Natividad Yarza, la 
Frederica Montseny, la Francesca Bonnemaison o la Montserrat Roig, entre moltes 
d’altres. 

Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyora Pujola, jo 
ahir no ho vaig veure, però sembla que ahir la senyora Arrimadas no sé en quin 
programa va dir «unitat», doncs, avui estem tots units a votar en contra d’aquesta 
moció. 

Vostès jo crec que tenen com una caixa forta plena de proclames escrites polítiques i 
segons el vent, segons la data, segons el que toca, obren la caixa i treuen una 
proclama, i au!, ens quedem tan satisfets. És vergonyós, és vergonyós el que vostès 
fan avui amb aquesta moció. Ho han dit tots els companys, companyes que m’han 
precedit i no tornaré a repetir-ho perquè és que em cau la cara de vergonya només de 
llegir-la. 
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Primer, a Espanya no instarem a res nosaltres com a…, no instarem a res, perquè ho 
farem com a ajuntament, com a govern i, si cal, coordinadament amb aquelles eines 
que tenim dintre de la Generalitat de Catalunya per poder treballar en la igualtat de la 
dona i de l’home en la nostra societat. 

Sap què li dic per no repetir tot el que han dit els meus companys, i que hi estic 
totalment d’acord? Com que la tenen redactada en castellà, perquè crec que la tenen 
redactada en castellà –no sé per què, però, bé, és igual, la tenen redactada en 
castellà–, ja aprofitin presentin-la a Andalusia amb els seus grans socis de govern que 
és Vox, a veure què voten, i si de cas ens tornem a veure un altre dia. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, òbviament, tots els 
grups poden tenir discrepàncies quant a mesures concretes, només faltaria, però el 
que hem vist avui de veritat els dic és el sectarisme de tots aquells que pensen diferent 
de nosaltres. 

Com els deia, òbviament podem tenir discrepàncies en les polítiques concretes, però 
en el que no es pot tenir discrepàncies és quan es parla en la defensa de la igualtat. I 
jo no vull traslladar una cosa, perquè tots vostès han fet esment al 8 de març, i el que 
és realment indignant és que el 8 de març precisament que s’havia de mostrar unitat 
entre totes les dones, que s’havia de mostrar igualtat entre totes les dones en la lluita 
contra la violència precisament contra les dones, s’utilitzessin els actes per insultar, 
entre d’altres, el meu partit. 

A mi sí que m’agradaria sincerament que això no es tornés a produir, aquest és un fet 
molt i molt desagradable. I jo crec que el que no s’hauria de fer és el que han fet tots 
vostès, que ha sigut polititzar un acte en el qual havíem de coincidir totes, perquè, com 
els he dit abans, el feminisme és cosa de tota la societat, el feminisme ens inclou a 
totes. I, per tant, el que els dic, no és propietat de cap partit ni molt menys seu. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Passem a la votació 
d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la part de 
control tant de les resolucions emeses per l’Alcaldia com els acords adoptats per la 
Junta de Govern, i també si hi ha algun… 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Falta la certificació de la votació 
de la moció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyor secretari. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per tres membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, i 
el vot a favor del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, la moció 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans relativa a la igualtat entre dones i homes. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció es 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 i Pere Albertí Serra. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

PART DE CONTROL  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, com 
deia, ja passem a la part de control, després farem precs i preguntes. Sí? Senyora 
Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): No cal, no cal. 
 
 
20. PRECS I PREGUNTES 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a precs i preguntes. 
Moltes gràcies. Sí, senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, són dues 
qüestions diferents, però que van relacionades. Primer de tot m’agradaria saber quines 
mesures va prendre vostè davant de l’anunci que es va fer a tort i a dret i a les xarxes 
socials i a diferents mitjans per part de l’ANC que el dia 21 de febrer, doncs, farien una 
enllaçada massiva a les nou del dematí i que començava a la plaça Catalunya, i, per 
tant, ja li anunciaven que incomplirien tant l’Ordenança de civilitat com l’Ordenança 
general de convivència ciutadana i via pública de la ciutat de Girona. 
 
Jo crec que mesura no en va prendre cap, perquè ja vam veure tots com va quedar la 
ciutat de Girona de bruta i de malmesa: mobiliari urbà, arbres, fanals, elements 
patrimonials… Doncs, llavors, la segona pregunta és si ha obert expedient, quines 
sancions ha posat en aplicació d’aquestes ordenances que no s’han complert, ni 
l’article 11 de la de civilitat, ni el 61 ni el 67 de la general de convivència ciutadana i via 
pública. I si no ho ha fet, quan pensa fer-ho, sincerament, perquè vostè està obligada a 
complir les ordenances i a fer-les complir. 
 
I després, un prec, i encara més ara quan s’ha fet públic mentre estàvem en aquest 
Ple que la Junta Electoral dona quaranta-vuit hores al president de la Generalitat 
perquè retiri llaços grocs i estelades de tots els edificis públics de la Generalitat de 
Catalunya. Jo li faig un prec: retiri ja vostè tots els llaços grocs, estelades o pancartes 
a favor de polítics presos dels equipaments municipals i que no faci falta que el meu 
grup municipal vagi a la Junta Electoral a posar-hi la petició, actuï ja d’ofici, i més quan 
veu i sap que l’obligaran a fer-ho, perquè ja la van obligar a fer-ho per les eleccions del 
21 de desembre del 2017. Per tant, actuï abans que la Junta Electoral li requereixi que 
retiri tots aquests elements. 
 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, mi 
pregunta iba en relación con la que ha hecho la señora Veray, por tanto, insistimos en 
que respeten la neutralidad de los espacios públicos y, si no, pues tendremos que ir a 
la Junta Electoral para que ellos sean los que les obliguen. 

Mi siguiente pregunta va en relación con el tema de los autobuses turísticos: ¿son 
ustedes conscientes de que suprimiendo las paradas de los autobuses turísticos sin 
dejar algunas solo para cargar y descargar están perjudicando al turismo de nuestra 
ciudad y, en consecuencia, a los comerciantes de la zona? 

Y ahora un ruego: en la calle Antoni Gaudí, los árboles del lado izquierdo no están 
podados, con lo que las ramas están tan bajas que autobuses y camiones se tienen 
que ir al carril derecho, con el peligro que eso conlleva. A ver si se lo pueden mirar. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Manuel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. En l’anterior 
Ple vaig informar de l’existència de dos sots: el primer el de Sant Narcís, davant de la 
panificadora –ja està tapat, gràcies–; el segon el situat a la rotonda entre el carrer Mas 
Devesa amb carrer Camí Vell de Fornells encara no. Quina previsió hi ha donades les 
molèsties i perills per a ciclistes i motoristes? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Quim 
Rodríguez… 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Al senyor Alcalà: vostè sap 
que ens vam comprometre quan jo era regidor del Pont Major, i vostè també va venir, 
que a part de fer una actuació cautelar amb uns apuntalaments al que s’anomena Sant 
Joan Bosco, 38, que són trenta-un habitatges –aquests apuntalaments es van fer i això 
és molt correcte–, però ens havíem compromès a fer una reunió amb els propietaris 
per tal que ells gestionin la millora una mica més definitiva, sobretot la coberta que és 
d’uralita i on està apuntalat, la zona que està apuntalada. M’agradaria saber com està 
el tema. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Primer, bé, recordar que estem 
pendents de la liquidació o dels comptes o de…, vaja, dels números en relació amb la 
gestió de zones blaves i verdes. Senyor Alcalà, ho hem demanat de diferents 
maneres: al Ple, de manera oral, per escrit, ja fa moltes setmanes, i en general la 
celeritat dels temps de resposta ens sembla que aquests últims mesos, doncs, deixa 
que desitjar i els demanaria que ens fessin arribar aquesta informació que els havíem 
demanat en concret. 

Aquest cap de setmana vaig tenir l’oportunitat d’estar amb veïns i veïnes de Torres de 
Taialà, vàrem estar veient una zona afectada per uns despreniments de la muntanya al 
carrer Sant Medir. Està precintat. I volíem saber quina previsió tenen d’actuació per 
regenerar el punt de recollida i en general el carrer. 

I també, el carril bici de Països Catalans, cap al costat de la facultat, perquè ens 
entenguem, hi ha com unes pilones que senyalitzen que el carril està tombat, i volíem 
saber també quina previsió tenen d’actuació. En general la plaça Països Catalans sap 
que ens preocupa i que està tenint petits esfondraments de l’asfalt, que es van fent 
pedaços, però pensem que potser requeriria un estudi més profund. Però en concret 
volíem saber el carril bici. 

I sobre dos decrets. No és part de control perquè són decrets anteriors. Un primer 
sobre un encàrrec de 10.700 euros sense IVA per a la coordinació tècnica de la Mobile 
Week a Girona. Bé, voldríem saber per què es va optar per fer aquest encàrrec de 
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manera externa i no amb personal propi de l’Ajuntament, perquè pel que sembla els 
encàrrecs que es feien eren de convocatòria i d’agraïments i avaluació de l’activitat. 

Voldríem saber més enllà de les declaracions de la regidora a premsa si vostès 
creuen, doncs, que aquest import ha estat satisfet amb la gestió que s’ha fet per part 
de l’empresa. 

I un altre decret, alcaldessa, que n’havíem parlat a l’altre plenari, el del Pla de 
comunicació interna. Em va semblar entendre que ens deia que per la proximitat de les 
eleccions s’havia deixat sobre la taula aquest encàrrec o que no s’havia desenvolupat. 
En qualsevol cas, com que és un encàrrec que es va fer a principis del 2018 i donava 
tres, si no ho recordo malament, o quatre mesos de termini per lliurar-lo, volíem saber, 
en tot cas, si aquest treball s’ha lliurat encara que no el vulguin implementar, perquè 
ens agradaria fer la consulta sobre aquest treball. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
en relació amb la moció aprovada el maig de 2018 sobre la mort digna hi havia sis 
punts en l’acord… (veus de fons) Sobre la mort digna. La moció aprovada el maig de 
2018. Nosaltres el que volem saber, la pregunta és: dels sis punts que duia l’acord que 
es va aprovar quins s’han portat a terme, si s’han portat a terme tots o com està. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, un prec que és que si podrien 
donar resposta al grup de persones que estan treballant i que ja fa mesos els van fer 
arribar una proposta de placa de record a Modest Prats, que segons ens han fet saber 
per escrit –per escrit– no se’ls ha fet arribar res i continuen esperant. I aquesta 
setmana hi haurà un acte a Medinyà, hi haurà un acte a Castelló d’Empúries, que són 
dos dels tres pobles on Modest Prats va tenir una gran vinculació, i Girona continua 
sense donar resposta a la gent que està impulsant la memòria de Modest Prats. 

I la segona és que fa ja gairebé dos anys van tombar una moció d’aquest grup al 
voltant del projecte de remodelació de l’entrada sud i de la carretera de Barcelona 
perquè deien que ja ho feien i que ja ens presentarien tot el projecte de l’Ajuntament al 
voltant de l’entrada sud i de la remodelació de la carretera de Barcelona. Per la 
premsa anem veient remodelacions privades d’espais privats, però el que és un 
projecte integral com ens van dir que ja hi era i que no feia falta aquella moció i que ja 
en parlaríem, aquest grup no n’ha sabut res. I ens agradaria saber si tenen realment 
un projecte i si ens el podrien ensenyar algun dia. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Pèlach… 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. El 31 de març de 
1989 es creava el Consell d’Educació Municipal, el Consell Escolar Municipal 
aleshores, i això vol dir que ara celebrarem els trenta anys ja, i llavors, voldria saber 
per què no ens han comentat que preveiessin cap acte i si ho han previst, perquè em 
sembla que és una data que realment val la pena recordar i commemorar d’alguna 
manera. Penso que és un element prou important de la ciutat i precisament en el 
moment en què estem convé, doncs, donar-li una mica d’impuls i reconeixement. 

Llavors, m’afegeixo al prec de la senyora Paneque del document de comunicació 
interna. De fet, jo tinc entrada una petició en aquest sentit que en el seu moment no 
se’m va traslladar, perquè encara no s’havia fet aquesta entrega, però entenc que si 
l’entrega està feta, doncs, dec poder tenir dret a accedir a aquest document i, per tant, 
agrairé també que si ja s’ha fet aquesta entrega, que la comparteixin, més enllà que 
ara no sigui el moment de posar-se a plantejar mesures. Però sí que entenc que tots 
els grups polítics hem de poder tenir accés a aquesta informació igual que la té l’equip 
de govern, com en tants altres temes que em sap greu que realment siguin tinguin tan 
reticents a compartir la informació que tenen amb els grups municipals que estem a 
l’oposició. 

Finalment, un altre prec: sabem que corre entre el personal de l’Ajuntament una 
fal·làcia que diu que el personal municipal no pot participar en actes i debats de 
caràcter polític. Ho sabem perquè ens ha arribat a través de diversos treballadors que 
se’ls ha insinuat aquest element. Llavors, com que això ho hem contrastat amb 
Secretaria que això és fals, sí que agrairíem que es fes un correu a tots els 
treballadors de l’Ajuntament informant, doncs, de quins són els seus drets en aquest 
sentit perquè no tinguin por de participar en cap tipus d’acte, debat polític, tal com 
tenen dret. 

Ens sembla que seria una bona manera d’aclarir i desmentir aquest rumor que corre 
entre els treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja estaríem? Els 
sembla que comencem amb el senyor Pujols? 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): (El senyor Pujols comença la intervenció sense fer ús 
del micròfon.) 

Perdó. Bona nit a tothom. Gràcies per notificar aquest esdeveniment. Habitualment se 
sol homenatjar el que seria…, o celebrar, el vint-i-cinquè, cinquanta-cinquè aniversari, 
setanta-cinquè aniversari. No sé si es va fer en el seu moment el vint-i-cinquè –això 
haig de demanar-ho–, però crec que té prou importància que després de trenta anys, 
doncs, el Consell d’Educació Municipal sigui tan viu com el primer dia. I, per tant, si cal 
fer-ho, ho farem. Haig de consultar-ho, si se celebra cada deu anys o cada vint-i-cinc… 
No sé si quan eren els vint-i-cinc anys ja es va fer algun acte en aquest sentit. I a 
veure si es pot fer; si es pot fer, doncs, farem tots els passos per donar més 
importància a aquest aniversari. 
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Dit això, gràcies per recordar-ho. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Responent a la 
pregunta del senyor Salellas sobre la persona de Modest Prats, de fet, la resposta a la 
petició s’ha donat de dues maneres: una de caràcter informal, oral, a un dels membres 
casualment ara fa unes setmanes, i formalment, també es va donar per escrit com a 
totes les peticions que entren per nomenclàtor. En tot cas, el que podem fer és 
comprovar que aquesta informació, almenys el que és escrita, hagi arribat, la resposta 
oficial que hagi arribat i que no hi hagi hagut algun inconvenient. Si no m’equivoco, 
això es va enviar ara deu fer un mes i mig aproximadament, un mes, mes i mig. En tot 
cas, no ens costa res de mirar ben bé en quina data i si el destinatari ha rebut aquesta 
resposta. És una carta oficial responent que això ha de passar…, que ja ha entrat i que 
ha de passar la següent comissió de nomenclàtor. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, contesto a la senyora 
Costa, suposo que ja li explicaran, veig que la resposta no li importa gaire. No, no, vull 
dir que ja li explicaran, no? Perquè… 

De la moció, els sis punts no ho recordo detalladament, però sí que li comentin que 
m’he anat reunint de forma molt periòdica amb l’Associació de Dret a una Mort Digna i 
s’han anat fent actuacions. S’han creat uns recursos educatius que ja estan dintre de 
l’oferta que hi haurà de recursos educatius a les escoles; hi haurà un recurs educatiu 
en aquest sentit. S’han fet fulletons informatius per a tots els centres cívics i entitats, i 
ara estem acabant de perfilar activitats, xerrades per fer a centres cívics. 

No recordo quin més punt hi havia, però sí que ens estem reunint periòdicament i 
anem avançant en la moció. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Manuel 
Martín o…, bé, és igual, el grup del PSC, referent a aquesta demanda que ha fet dels 
sots al carrer Mas Devesa i Mas Jardí, ho tornaré a passar perquè ho vagin a mirar i 
ho solucionin com vàrem solucionar l’anterior. 

Senyor Quim Rodríguez, referent a Sant Joan Bosco, 38, tal com vostè ha dit, es va fer 
aquesta actuació subsidiària d’urgència que va consistir en l’estintolament de les 
balconades i de l’edifici. També s’ha informat tots els veïns i veïnes que a l’edifici s’han 
de fer unes actuacions de consistència en el que en diuen els tècnics les passeres 
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volades. Tot i que no són de la mateixa urgència que representava pel tema de perill 
de les balconades, sí que són necessàries. 

S’ha fet un informe tècnic i ara s’ha detectat que en aquest informe tècnic s’ha de 
treure la supervisió per part de…, o sigui, la direcció d’obres que sigui per part de 
l’Ajuntament; no ha de ser per part de l’Ajuntament. 

De totes maneres, ells individualment estan informats. En tot cas, quan estigui una 
mica més avançat convocarem una reunió amb els veïns i se li dirà quan ja estem a 
punt d’iniciar les obres. 

Senyora Sílvia Paneque, jo donava per fet que ja se li havien passat els comptes. La 
resposta ja estava feta i jo ja donava per fet que ja en disposava. Demà diré a on està. 

I referent al despreniment del carrer Sant Medir, es va fer una actuació d’urgència crec 
que farà un any, un any i mig, i efectivament, s’han tornat a produir despreniments. El 
que hem fet és una actuació de col·locar unes new jersey que facin de tanca per si es 
tornen a produir, que és possible que es tornin a produir aquests despreniments, 
doncs, donar seguretat. 

L’enginyer està valorant aquestes possibles actuacions, perquè si es comença a gratar 
tota la muntanya, pot passar el que va passar en la primera actuació, que després vas 
gratant i es desprenen. Aquest enginyer s’ho està estudiant. 

Referent a la problemàtica que em comenta del carrer Països Catalans, mirarem 
aquest tipus de senyalització si està tombada. 

Senyor Salellas, referent al model de carrer Barcelona el tenim clarament definit i, de 
fet, ja tant sigui a través d’iniciativa privada com pública, tenim clar el model que s’ha 
de seguir en el sentit de mobiliari, de fanals, etcètera. De fet, les voreres de 
l’Avellaneda, Can Turon, la Clínica Girona, la urbanització del futur institut, el Corte 
Inglés, Cassià Costal…, tot això ja va donant la continuïtat a model de carrer 
Barcelona i que continuarem baixant. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, a la senyora 
Pèlach dir que prenem nota de la seva proposta i ho tindrem en compte. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Vázquez, 
prenc nota i mirarem en quin estat estan aquests arbres del carrer Antoni Gaudí. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Plana… 
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Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Sí, jo crec que he entès bé la pregunta…, bé, la 
pregunta que feia dels busos turístics el regidor Vázquez. La pregunta era si nosaltres 
érem conscients que perjudicàvem el turisme a la ciutat i el comerç? Doncs, no som 
conscients d’això, tot el contrari, el que fem nosaltres és intentar que arribi a la ciutat 
un turisme sostenible, equilibrat, de qualitat i, evidentment, el que volem és no 
perjudicar a ningú de la ciutadania de la ciutat de Girona, i això vol dir ni els comerços 
ni els veïns ni la gent que ens visita. Per tant, en cap cas voldríem que perjudiquéssim 
tota aquesta gent. 

A la regidora Paneque, quant a l’encàrrec de coordinació de la Mobile Week, nosaltres 
estem satisfactoris d’aquest encàrrec i valorem molt positivament aquesta primera 
edició de la Mobile Week. Penso que hem fet un lloc on el sector ha permès que 
aquestes empreses tecnològiques i digitals hagin tingut un aparador on projectar-se i, 
a més a més, de sumar sinergies i de sumar contactes. Per tant, ho valorem 
positivament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que no hi 
havia res, senyor Ribas, veritat?, de vostè. 

Doncs, per finalitzar el tema de la comunicació interna, els ho miraré, perquè no estic 
completament segura que el document estigui cent per cent tancat, perquè hi havia 
d’haver una revisió dels nostres equips tècnics. I per tant, mentre no estigui tancat… 
Però no n’estic segura i, per tant, no ho dic amb total fermesa.  

El que sí era que mentre continuïn sent documents oberts i que no es donin per 
tancats tècnicament, evidentment, no ho traslladem, perquè poden haver-hi 
modificacions i no té cap sentit. Me n’asseguraré i ho mirarem. 

Sí que és cert que aquests documents pretenem que sempre ara, quan s’encarreguin 
a fora, primer siguin adoptats pels propis tècnics i, per tant, caldrà fer la seva valoració 
i quan el donin per tancat, després, evidentment que sí. 

Recordin que vam posar una partida, aquest 2019, per començar el seu 
desenvolupament. Recordin que ho hem aprovat ara. 

I respecte al tema dels llaços i d’aquest dia que esmenta la senyora Veray, doncs, jo el 
que moltes vegades li he dit, que per sobre de qualsevol norma, també de qualsevol 
ordenança, hi ha la preservació dels drets fonamentals de les persones. I això no m’ho 
invento jo, ho diu la Constitució. I per tant que és un dret fonamental de qualsevol 
persona el d’expressar-se lliurement i el d’exercir la llibertat d’expressió. Fins i tot hi ha 
sentències que expressen que els llaços grocs no tenen res a veure amb la 
independència, sinó que es refereixen a la injustícia de tenir presos polítics i exiliats 
polítics; no tenen a veure amb la independència, sinó que és… 

Vostès poden pensar que ens estem revoltant contra el que vostès els sembla, però 
els llaços grocs són per protestar per la injustícia que hi hagi presos i preses polítiques 
i exiliats polítics. I això és així. I, per tant, com que és un exercici del dret de la llibertat 
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d’expressió que tenim tots els ciutadans, i també els de Girona, nosaltres no instarem 
cap sanció a ningú que l’estigui col·locant. Mai. Perquè està per sobre, i està 
contemplat així a la Constitució, la preservació… O sigui, a la Constitució està 
contemplat que per sobre de tot s’han de preservar els drets fonamentals de les 
persones. (Veus de fons.) D’acord, doncs, el Partit Popular opina que no… D’acord, 
d’acord. Doncs ja està. (Veus de fons.) Jo l’argument és aquest, senyora Veray, i que 
n’hem parlat diverses vegades, i per sobre de tot està la preservació dels drets 
fonamentals i les llibertats de les persones. I li asseguro que com a responsable 
pública, li asseguro que això ho portaré fins a les últimes conseqüències.  

I això serà així i, per tant, aquesta és la resposta per la qual no sancionarem persones 
que posen llaços grocs a la via pública, perquè tenen el dret de manifestar-se i 
d’expressar-se lliurement. 

Moltes gràcies. 

(Veus de fons.) 

Li torno a repetir –li torno a repetir– i ho deixarem aquí perquè això no és un diàleg –
perquè això no és un diàleg–, que per sobre de qualsevol norma, qualsevol norma i 
qualsevol llei, qualsevol, i encara més de qualsevol ordenança està la preservació dels 
drets fonamentals de les persones, en els quals hi ha la llibertat d’expressió. I això és 
exercir la llibertat d’expressió i, per tant, jo no la coartaré. Aquesta Alcaldia no coartarà 
mai la llibertat d’expressió de cap ciutadà de Girona. 

Moltes gràcies. 

(Tall en l’enregistrament.) 

Ja observarem a veure què s’ha de fer. 

Gràcies i molt bon vespre.  

I dit això, quan són les vuit i quaranta-cinc 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.  


