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SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 13 DE MAIG DE 2019. 
 
A la ciutat de Girona, a les cinc i trenta-quatre minuts de la tarda del dia tretze de maig 
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 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. ROSA MARIA JAUMÀ POU (ERC-MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

 
 

ORDRE DEL DIA 
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1. ACTA. 

Aprovació de les actes de la sessions extraordinària de 18 de febrer de 2019, ordinària 
11 de març de 2019, extraordinària d'1 d'abril de 2019, ordinària de 8 d'abril de 2019 i 
extraordinària de data 30 d'abril 2019 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Expedient 2019017617. Decret de l'Alcaldia de data 18 d'abril de 2019 relatiu a 
nomenament del senyor Lluís Mató Salellas, personal eventual. 

Expedient 2017039983. Sentència núm. 30, d'1 de febrer de 2019. 

Expedient 2019021723. Sentència núm. 151, de 16 d'abril de 2019. 

PROPOSTES. 

Comissió Informativa d'Alcaldia 

4. Expedient 2019014964. Modificació acord del ple de data 8 d'abril de 2019 referent 
al nomenament de representants municipals en les diferents entitats, institucions i 
organismes. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

5. Expedient 2019020024. Sol·licitud al Cadastre per iniciar la tramitació d'un nou 
conveni. 

6. Expedient 2017045948. Ratificació de la inclusió en l'Ordre del Dia (ART. 82.3 
ROF).  Desestimació recurs de reposició nul·litat conveni urbanístic de la Pabordia. 

7. Expedient 2019001959. Ratificació de la inclusió en l'Ordre del Dia (ART. 82.3 ROF) 
Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de 
febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019. 

8. Expedient 2019021533. Crèdit extraordinari - eleccions generals 2019. 

9. PROPOSTES URGENTS. 

PART DE CONTROL. 
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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 2019002006 a la número 
2019009624, des de 1 d'abril de 2019 fins a 30 d'abril 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 5 d'abril de 
2019 (ordinària), 12 d'abril de 2019 (ordinària), 17 d'abril de 2019 (ordinària), i 26 
d'abril de 2019 (ordinària). 

10. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Benvinguts a 
aquesta darrera sessió ordinària del Ple de la Corporació, tot i que n’hi haurà –no se 
sent–, tot i que n’hi haurà un altre a final… Se sent? Senyora Pèlach, que m’ho ha 
indicat vostè, se sent? No. No se sent. 

(Remor de veus.) 

El meu no va, però no passa res. Ara sí. Eh, que sí? Perfecte. 

Doncs, moltes gràcies. Molt bona tarda. Donarem inici a aquesta darrera sessió 
ordinària del Ple de la Corporació. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

De fet, doncs, d’informes de Presidència únicament –gràcies–, perquè avui és un ple 
diferent i no cal que ens estenguem en temes que havíem comentat que seria un ple 
més àgil i que seria una mica d’acomiadament. 

Per tant, només posar de manifest que a la ciutat de Girona a final d’abril del 2019 hi 
havia inscrites a l’atur 4.904 persones. I ja tenen vostès els informes i, per tant, ja 
podran mirar l’altra informació que també solem donar i que també és interessant. 

1. APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

Disculpin, m’he deixat aprovació d’actes de les sessions anteriors, veritat? 

N’hi ha diverses, no s’han entrat propostes d’esmena; per tant, m’imagino que deuen 
estar bé. Per tant, no sé si hi ha algú que s’hi oposi a aprovar-les o que s’abstingui. 

Doncs, les podem considerar aprovades per unanimitat. 

Quant a informes de Presidència, doncs, ja estaríem amb aquesta dada purament que 
he donat de l’atur a la ciutat de Girona. 
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VOTACIÓ 
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions extraordinària de 18 de febrer de 
2019, ordinària d’11 de març de 2019, extraordinària d’1 d’abril de 2019, ordinària de 8 
d’abril de 2019 i extraordinària de 30 d’abril de 2019. 
 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 18 d'abril de 2019 relatiu a nomenament del senyor 
Lluís Mató Salellas, personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Lluís 
Mató Salellas amb DNI 40338517J, assessor del grup municipal del PSC, assimilable 
al grup A2 (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb una dedicació de  35 hores 
setmanals i una retribució íntegra mensual de 1.910,11 €, amb efectes del dia 15 
d'abril de 2019. 

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

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

Sentència núm. 30, d’1 de febrer de 2019. 

* Sentència núm. 30, d'1 de febrer de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 262/2017 A, interposat per la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de 
Girona contra el Decret d'Alcaldia de 13 de juny de 2017, pel que es va desestimar 
la sol·licitud de rectificació d'errors del Decret d'Alcaldia de 28 de novembre de 
2016, pel que es va aprovar una liquidació definitiva de l'impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres, i no es va admetre a tràmit per extemporani 
el recurs de reposició presentat. 

Sentència núm. 151, de 16 d’abril de 2019.  

* Sentència núm. 151, de 16 d'abril de 2019, del Jutjat Penal núm. 1 de Girona, 
dictada en el procediment abreujat 14/2019, dimanant del procediment abreujat 
93/2017 del Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Girona, en virtut de la qual es  condemna 
a l'acusat com autor criminalment responsable d'un delicte de realització arbitrària 
del propi dret i d'un delicte de danys, a la pena, per cadascun d'ells, de sis mesos 
de multa amb quota diària de quatre euros i a indemnitzar a l'Ajuntament de 
Girona en la quantia de 1.183,28 €. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Decrets i acords, doncs, 
tampoc, que si més no ho fem al final, però també havíem acordat que no. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

4. Modificació acord del ple de data 8 d'abril de 2019 referent al nomenament de 
representants municipals en les diferents entitats, institucions i organismes 

Primer.- Amb data 11 de març de 2019 el Sr. Martí Terés Bonet, regidor del grup 
municipal d'ERC-MES va presentar escrit al Registre d'Entrada de la Corporació 
(R.E. núm. 2019019205) presentant la seva renuncia al càrrec de regidor de 
l'Ajuntament de Girona. 

Segon.- Amb data 13 de març de 2019 es va trametre a la  Junta  Electoral Central 
(R.S. 2019014280) la documentació derivada de la renuncia al càrrec de regidor, 
sol·licitant l'emissió de la credencial per a la presa de possessió del regidor/a 
següent a la llista del partit d'ERC-MES. 

Tercer.- Amb data 19 de març de 2019 el grup municipal d'ERC-MES sol·licita  per 
Registre d'Entrada (R.E. núm. 2019021657) la modificació del nomenament del 
representant del grup municipal d'ERC-MES en algunes entitats en les quals es 
requereix la presència corporativa. 

Quart.- Per acord de Ple de data 8 d'abril de 2019 es va nomenar a la Sra. Maria 
Mercè Roca Perich com a membre del grup municipal d'ERC-MES en les entitats 
que se citen a continuació: 

Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 
Consell Municipal de la Gent Gran 
Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals 
Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona 
Cementiri de Girona, SA 
Cinquè.- Amb data 23 d'abril de 2019 el grup municipal d'ERC-MES comunica  per 
Registre d'Entrada (R.E. núm. 2019031872) un error en  el  Registre  d'entrada 
anterior (R.E. núm. 2019021657) i sol·licita la seva esmena. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- L'article 109.2 de la llei 39/2015 de Procediment administratiu comú 
estableix que les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol 
moment, d'ofici o a instància  dels interessats,  els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la 
Corporació municipal l'adopció dels següents acords: 

Primer.- MODIFICAR l'acord de Ple de data 8 d'abril de 2018 relatiu al nomenament 
de representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes 
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en els quals es requereix la presència corporativa i NOMENAR a la Sra. Maria Mercè 
Roca Perich com a membre del grup municipal d'ERC-MES en les entitats que se 
citen a continuació: 

Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa  
Consell Municipal de la Gent Gran 
Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals  
Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament com a representant de  l'entitat 
Cementiri de Girona a la Sra. Maria Mercè Roca Perich. 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a la interessada per la mateixa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte a la Comissió 
Informativa d’Alcaldia, hi ha un primer punt, el número 4. Senyor secretari, no sé si 
breument… 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Aquí no cal que 
faci ni una defensa, ja els ho vam explicar, és derivació del nou accés a càrrec de 
regidora de la senyora Jaumà, i una modificació del darrer acord. 
No sé si algú vol prendre la paraula. 

I si els sembla, doncs, passem directament –ara sí que em sento jo fins i tot millor–, si 
els sembla, passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? 

Ja està? Han votat que sí finalment? Sí, perfecte. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova per unanimitat la 
modificació de l’acord del ple de data 8 d’abril de 2019 referent al nomenament de 
representants municipals en les diferents entitats, institucions i organismes.. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
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Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

5. Sol·licitud al Cadastre per iniciar la tramitació d'un nou conveni. 

Antecedents: 

En data 4 d'octubre de 1995 la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del 
Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària) i l'Ajuntament de Girona van 
subscriure un conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral. 

En data 14 de març de 2018 va tenir lloc la reunió de la Comissió de Seguiment del 
vigent conveni de col·laboració, en la qual la Gerència Territorial de Girona va 
proposar a l'Ajuntament de Girona l'adopció d'un nou conveni, amb la finalitat 
d'assolir els següents objectius: 

1.- L'actualització de la realitat immobiliària existent. 

2.- La millora de l'eficiència de la gestió pública, de conformitat amb allò establert a 
l'article 48.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic i que 
té les següents finalitats: 

a) L'habilitació d'un conjunt d'instruments per permetre i garantir la permanent 
actualització del Cadastre sobre la base d'una gestió territorial desenvolupada en 
base a un mapa parcel·lari d'incidències o discrepàncies entre la informació cadastral 
i la realitat immobiliària. 

b) L'enfortiment de la cooperació entre l'Ajuntament i el Cadastre per tal de 
possibilitar la utilització de les eines i funcionalitats adequades per a la gestió del 
mapa parcel·lari d'incidències. 

c) L'establiment d'un escenari tecnològic i funcional que suposa un pas 
endavant en el conjunt cap a un model de col·laboració cadastral integral que 
permetrà que s'incrementin els resultats assolits fins ara. 

Fonaments jurídics: 

Primer.- L'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI) estableix que la formació i el 
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manteniment del Cadastre Immobiliari, així com la difusió de la informació cadastral 
és de competència exclusiva de l'Estat i que aquestes funcions seran realitzades per 
la Direcció General del Cadastre, directament o a través de les diferents fórmules de 
col·laboració que s'estableixin amb les diferents administracions, entitats i 
corporacions públiques. 

Segon.- El Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, de desenvolupament de l'estructura 
orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública estableix que la Direcció 
General del Cadastre realitzarà les funcions relatives a la formació, el manteniment, 
la valoració i les altres actuacions inherents al  Cadastre Immobiliari. 

Tercer.- El Reial decret 417/2006, de 7 d'abril, de desenvolupament del TRCI regula, 
entre altres qüestions, la col·laboració en la gestió del Cadastre entre l'Administració 
de l'Estat i les altres administracions, fixant el marc on han d'acollir-se els convenis 
que, sobre aquesta matèria, siguin subscrits, sense perjudici del que disposen la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases del règim local (LRBRL). 

Quart.- L'article 6.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, dels contractes del sector 
públic estableix que es troben excloses de l'àmbit de dita norma les encomanes de 
gestió regulades en la legislació vigent en matèria de règim jurídic del sector públic. 

Cinquè.- La disposició addicional desena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LARSAL) disposa que els 
convenis de col·laboració que l'Estat celebri amb les entitats locals per a l'obtenció i el 
manteniment de la informació que hagi de ser subministrada per a l'aplicació dels 
tributs locals es regularan per la seva normativa específica. Dits convenis, que podran 
celebrar-se en règim d'encomana de gestió, de delegació de competències o mixt, no 
comportaran la transferència de mitjans materials ni personals, ni contraprestació 
econòmica de cap tipus entre les parts, atès que permeten millorar la recaptació 
tributària de les entitats locals que els subscriuen. 

Sisè.- L'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim del sector públic 
manifesta que la realització d'activitats materials o tècniques de la competència dels 
òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encomanada a una 
altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de diferent administració, 
sempre que entre les seves competències estiguin aquestes activitats, per raons 
d'eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics adients per a la seva 
realització. 

Setè.- L'article 22.p) de la LRBRL disposa que és competència del Ple les atribucions 
que li hagin de correspondre per requerir una majoria especial. 

En aquest aspecte, l'article 47.2.h) de la LRBRL especifica que cal el vot favorable de 
la majoria absoluta del Ple per a l'adopció d'acords relatius a la transferència de 
funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l'acceptació de les 
delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions, llevat que 
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per llei s'imposin obligatòriament. 

Primer.- Sol·licitar a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona l'inici per a la 
tramitació de la signatura del nou model de Conveni de col·laboració en matèria de 
gestió cadastral, en règim d'encomana de gestió, entre la Secretaria d'Estat 
d'Hisenda (Direcció General del Cadastre) i l'Ajuntament de Girona, contingut en 
l'annex adjunt. 

Segon.- Autoritzar l'alcaldessa o el/la regidor/a en qui delegui, la signatura del 
present acord. 

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP i 
en el tauler d'edictes electrònic municipal. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt cinquè de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Té la paraula 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): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona 
tarda. El 14 de maig…, de març –perdoneu– del 2018 va haver-hi una reunió entre la 
comissió de seguiment vigent del conveni de col·laboració que hi havia entre la 
Gerència Territorial de Girona i va proposar a l’Ajuntament de Girona, doncs, l’adopció 
d’un conveni. 
Els objectius d’aquest conveni era l’actualització de la realitat immobiliària existent, 
l’habilitació d’un conjunt d’instruments per permetre i garantir la permanent 
actualització del cadastre, sobre la base d’una gestió territorial desenvolupada en base 
a un mapa per parcel·lari d’incidències i de discrepàncies entre la informació cadastral 
i la realitat en el moment immobiliari. 

També enfortiment de cooperació entre l’Ajuntament i el cadastre per tal de possibilitar 
la utilització d’eines i de funcionalitats adequades a l’hora de poder gestionar aquest 
mapa parcel·lari d’incidències. I també establir un escenari tecnològic i funcional que 
suposa un pas més endavant en el conjunt cap al model de col·laboració cadastral 
integral que permetrà l’increment d’aquests resultats assolits fins ara. 

I, per tant, simplement el que portem aquí és sol·licitar a la Gerència Territorial del 
Cadastre per a la tramitació d’aquesta signatura del nou model del conveni. 

Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs, si els sembla, podem passar a la votació. Vots a favor de la proposta? Moltes 
gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la sol·licitud a la Gerència Territorial del Cadastre de Girona l’inici per a la 
tramitació de la signatura del nou model de conveni de col·laboració. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal 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): Un segon, si us plau. És que 
tant el punt sisè com el setè cal primer ratificar la inclusió a l’ordre del dia. 

Ja els ho vam explicar en el seu moment quina era la motivació, no sé si cal que ho 
tornem a explicar… No? Doncs, si de cas, li passo la paraula, senyora Planas, per la 
motivació per la qual demanem ratifiquin la inclusió en l’ordre del dia com a urgència, 
tot i que està inclòs ja. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En el cas del punt 6 
és per qüestions de termini, per tant, que l’hem de portar a ratificar en el Ple. I en el 
cas del punt 7, com sempre he dit, per una de les modificacions de la plantilla hi ha 
alguna qüestió de seguretat, d’agents de seguretat i, per tant, si realment no ho tirem 
endavant, llavors, tenim problemes amb l’escola, que vostès saben sempre que 
comença el setembre. I per això també ho tirem endavant ara. 

Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, prèviament a 
substanciar el punt número 6, caldrà ratificar la inclusió del punt 6 a l’ordre del dia. 
D’acord? Primer votarem la ratificació de la inclusió. 

Vots a favor d’aquesta ratificació de la inclusió del punt número 6? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació de la inclusió del punt número 6 en l’ordre del dia és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
6. Desestimació recurs de reposició nul·litat conveni urbanístic de la Pabordia. 
Vistos els antecedents obrants a l'expedient 2017045948, dels que destaquen els 
següents: 
Primer.- Amb data 9 de novembre de 2001 es va subscriure conveni urbanístic entre 
l'Ajuntament de Girona mitjançant el seu Alcalde-President i els Srs. Francisco 
Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat quin contingut a continuació es transcriu 
parcialment: 
 
"Tercer.- Que el Sr. Francisco Torroella Prunell, i la Sra. Dolors Cornellà Sàbat, 
cedeixen a l'ajuntament de Girona, la finca descrita en l'apartat primer  del present 
document, amb destí a bosc i zona verda. 
Quart.- Que, en compensació a la cessió esmentada, l'ajuntament de Girona cedirà 
als compareixents les següents superfícies: 
d) Superfície de 5.914 m2 situada al finca del carrer Osca 
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e) Superfície de 5.814 m2, amb front al camí vell de Fornells 
f) Superfície de 5.100 m2, amb front al carrer de Can Prunell 
Totes elles assenyalades en el plànol que s'adjunta com annex al present document. 
Quines superfícies quedarien corregides proporcionalment, en mes o en menys, a 
resultes de la superfície definitiva de la manifestació segona. 
Les esmentades finques seran susceptibles d'edificació, (qualificació 2.3.c, 2.3.a  i 
2.3.b respectivament) i es lliuraran als compareixents, totalment urbanitzades per 
part de l'Ajuntament. L'execució de les obres d'urbanització s'executaran en  el 
termini màxim de dos anys. 
Cinquè.-  Els anteriors  compromisos, que reflectirà el Pla General, adquiriran plenitud 
de vigència en el moment en què resulti executiva la revisió en tràmit, és a dir a partir 
de la publicació corresponent al DOG, per part de la Generalitat de Catalunya, que és 
l'Administració que l'aprovarà. 
En el supòsit de que en la Revisió del Pla General aprovat definitivament per la 
comissió d'Urbanisme de Girona, no es recollissin les qualificacions de sòl del plànol 
annex, el present conveni quedaria resolt i sense eficàcia. 
Sisè.- que una vegada aprovada definitivament la Revisió del Pla General de Girona, 
s'elevarà a escriptura pública a favor del Sr. Francesc Torroella les finques descrites 
en la manifestació quarta, en el termini de tres mesos a comptar de l'executivitat de 
dita aprovació (publicació en el DOGC). 
Setè.- Que l'esmentada compensació de la manifestació quarta es practicarà a través 
d'un procés d'equidistribució que recollirà les compensacions urbanístiques de forma 
discontinua. 
Vuitè.- Per mentre l'Ajuntament no en faci us dels terrenys cedits, destinats a bosc i 
zona verda, el Sr. Torroella podrà continuar llaurant els camps i conreant els horts 
actualment existents." 
 
Segon.- Que, en resposta a la provisió d'informe de la regidora d'Hisenda  i  Règim 
Interior de 16 d'octubre de 2017, el Secretari de la Corporació va elaborar l'Informe 
2017/142, en el que va concloure "que hauria d'iniciar-se per part de la Corporació 
municipal el corresponent procediment per a la revisió de la compareixença 
formalitzada amb data 9 de novembre de 2001". 
 
Tercer.- Que, per acord del Ple de l'Ajuntament de Girona de data 21 de maig de 
2018, es va acordar, un cop rebut l'informe de la Comissió Jurídica Assessora,  de 
data 2 de maig de 2018, declarar la nul·litat de la compareixença formalitzada entre 
l'Ajuntament de Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat. 
 
Quart.- En data 25 de juny de 2018 i número de Registre d'Entrada 2018049283, el 
Sr. Francisco Torroella Prunell, amb DNI 40.242.336-H, va interposar recurs de 
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reposició contra l'acord del Ple de data 21 de maig de 2018, referent a l'expedient de 
declaració de nul·litat número 2017045948. 
 
Consta a l'expedient Informe de Serveis Jurídics Municipals número 2019/26, de data 
29 de d'abril de 2019, en el que previ anàlisis es conclou que cap de les al·legacions 
del Sr. Francisco Torroella Prunell és atendible i, per tant, procedeix desestimar les 
pretensions manifestades en el seu recurs potestatiu de reposició presentat en data 
25 de juny de 2018 i número de Registre d'Entrada 2018049283, contra l'acord del 
Ple de l'Ajuntament de Girona de data 21 de maig de 2018, per mitjà del qual, 
s'acordava declarar la nul·litat de la compareixença formalitzada entre l'Ajuntament de 
Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat, sense dret a 
percebre indemnització. 
 
Concretament declara: 
<Primer.- Al·legació Primera. Sobre la naturalesa de conveni urbanístic de gestió  i 
sobre que el contingut del conveni de gestió obligava a l'Ajuntament a compensar 
finques d'àmbits diferents i no relacionats entre si per cap figura de planejament i, a 
més, per obtenir l'Ajuntament finques qualificades com a sistemes zona verda quan el 
planejament no contempla cap zona  verda  en  aquell àmbit. 
Els recurrents conclouen que estan davant d'un conveni urbanístic de gestió i no de 
planejament, tot dient: 
"En aquest sentit, el presumpte vici de nul·litat de la compareixença per 
inderogabilitat singular de les determinacions de planejament, assenyalat a l'informe 
jurídic de 24 de novembre de 2017, en el qual es basa la incoació del present 
expedient, decau pel seu propi pes, ja que com s'ha exposat no ens trobem davant 
un conveni urbanístic de planejament que pretengui la modificació de determinades 
disposicions del planejament, sinó que ens trobem davant d'un conveni urbanístic de 
gestió, subscrit de forma anticipada per garantir l'adquisició de la ZV per part de 
l'Ajuntament, l'eficàcia del qual es supedita a l'aprovació definitiva de les 
determinacions del planejament en els quals es fonamenta, ja previstes en 
l'aprovació inicial de la revisió del planejament que en aquell  moment ja es trobava 
acordada pel ple municipal i publicada en el DOGC, a efectes purament 
compensatoris" (el subratllat i la intensitat dels caràcters són de qui subscriu). 
Per analitzar l'anterior, convé abans de res subratllar que els  convenis  urbanístics 
són acords celebrats entre l'Administració i els particulars en l'àmbit d'actuació 
urbanístic concret amb vista a un millor desenvolupament del mateix, pel que d'acord 
amb aquesta premissa, com que estem davant d'una transacció entre àmbits 
totalment diferents, i amb cap connexió a través del planejament, entre ells, no 
podem estar davant de cap conveni urbanístic que no estigui viciat de nul·litat. 
Per altra banda, pel que fa al cas concret dels convenis urbanístics de gestió,  són 
aquells que tenen per objecte exclusivament fixar els termes i condicions de la 
concreta execució del planejament, sense que del seu compliment pugui derivar cap 
alteració o modificació d'aquell planejament. Entre d'altres, la Sentència del Tribunal 
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Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juliol de 2008 subratlla que: 
"De manera que las competencias jurídico públicas en materia de planeamiento son 
irrenunciables y deben ser ejercidas por los órganos que las  tienen atribuidas como 
propias, sin que sea admisible su disposición por  vía contractual". 
 
En segon lloc els convenis urbanístics no poden contravenir les disposicions 
normatives de caràcter imperatiu així com tampoc les determinacions del 
planejament (inderogabilitat singular de les determinacions del planejament). En 
aquest sentit la STS de 15 de febrer de 1994 preveu que: 
"El convenio viene a ser un instrumento facilitador de la actuación urbanística que en 
modo alguno puede implicar derogación ni en beneficio para la Administración ni en  
favor  de los particulares, de las reglamentaciones de carácter imperativo, ni puede 
condicionar el ejercicio de las potestades urbanísticas, por ser el urbanismo una 
auténtica función pública indisponible e irrenunciable". 
Doncs bé, en aquest cas concret, si realment ens trobéssim davant d'un conveni 
urbanístic de gestió, com defensen els recurrents, també seria viciat de nul·litat 
perquè no fixa cap terme i condició sobre com es concretarà cap execució de 
planejament, i no només això, sinó que, a més, ve a plantejar una modificació de 
planejament perquè suposadament l'Ajuntament adquireixi una zona verda (ZV) de 
l'àmbit del Pla Especial de l'Alzinar vell de la Pabordia (zona verda  que no  està 
contemplada pel planejament -art. 264 PGOU-). 
S'evidencia que es planteja una modificació de planejament de la simple lectura de la 
clàusula cinquena quan diu que "Els anteriors compromisos, que reflectirà   el Pla 
General"; i, de entre els compromisos, destaca el de la clàusula quarta quan diu que 
"les esmentades finques seran susceptibles d'edificació, (qualificació 2.3.c, 2.3.a i 
2.3.b) i es lliuraran als compareixents, totalment urbanitzades per part de 
l'Ajuntament". 
I és que, al respecte, les finques objecte de la compareixença estaven classificades 
en el PGOU de 1995 com a sol no urbanitzable, clau 23 (especial interès agrícola) i 
25 (forestal), i, amb posterioritat a l'aprovació del conveni i d'acord amb les previsions 
del mateix, arrel de la revisió del PGOU de l'any 2002 es troba classificada com a sol 
no urbanitzable principalment, sistema de boscos (clau C2) i inclosa dins de l'àmbit 
del Pla Especial de la Pabordia, si bé la part sud-est de la finca es classifica com a sol 
urbà, clau 2.3 (zona de ciutat jardí amb parcel·la gran). 
Per altra banda, tampoc podem estar davant cap conveni de gestió perquè avui 
encara no està ni aprovat el Pla Especial de l'Alzinar vell de la Pabordia en el que 
s'ubiquen les finques dels recurrents; i, així mateix, cal subratllar que les finques que 
pretenen compensar són d'àmbits totalment diferents i amb cap relació a través del 
planejament, pel que no compleix aquest conveni amb la premissa conforme regula 
un àmbit concret amb vista a un millor desenvolupament. 
I és que els recurrents conclouen que "el contingut del conveni de gestió subscrit 
obligava l'Ajuntament de Girona a adquirir les finques a través de la reparcel·lació de 
la "ua 79 mas palahí" i cedir-les en compensació per l'obtenció de les finques 
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qualificades com a sistemes públics (ZV)", i ho justifiquen dient: 
"l'any 2005, per mitjà de l'aprovació definitiva (1 de març de 2005) i posterior 
inscripció en el registre de la propietat (15 de juny del 2005) del projecte de 
reparcel·lació de la UA 79 Mas Palahí, l'Ajuntament de Girona va resultar 
adjudicatària, entre d'altres, de les parcel·les de resultat A33 a A41 del referit 
projecte, que equivalien a les finques assenyalades en el punts a) i b) de la 
manifestació quarta de la compareixença i, per tant, l'Ajuntament haurà d'haver donat 
des d'aquell moment compliment a la compareixença, per disposar ja de les finques i 
per seguir estant permès en aquell moment el pagament en espècies, mitjançant 
l'adjudicació  de terrenys, per a l'obtenció  de sistemes, com era el cas. Però el cert 
és que ni va complir amb el pactat ni va resoldre en aquell moment tampoc la 
compareixença. Conseqüentment, no ens trobem davant un acte administratiu de 
naturalesa impossible." 
Doncs bé, la finca en qüestió està dins del Pla Especial de l'Alzinar vell de la 
Pabordia, pel que res té a veure amb cap sistema inclòs en la Unitat d'Actuació  79 
Mas Palahí; pel que, de nou, no es pot entendre que s'estigui davant de cap conveni 
urbanístic que no estigui viciat de nul·litat. 
(...) Al respecte, el PGOU 1995 vigent en el moment de signar el Conveni, ubicava en 
àmbits totalment diferents les finques a compensar (...) 
En la mateixa línia, finalment, el PGOU 2002 evidencia aquesta manca de relació 
entre les finques a compensar en el Conveni objecte del present escrit (...) 
I és que si l'Ajuntament tingués la necessitat d'ocupar les finques del recurrent 
situades dins l'àmbit del Pla Especial de l'Alzinar vell de la Pabordia, en primer lloc 
tramitaria l'aprovació d'aquest Pla Especial (cosa que no ha fet en les dues últimes 
dècades, fet que evidencia el poc interès general constatat per part de la Corporació), 
i amb posterioritat seria exigible a l'Ajuntament l'adquisició d'aquesta finca mitjançant 
el corresponent sistema d'expropiació. 
Finalment, convé subratllar que mitjançant aquest conveni viciat de nul·litat els 
recurrents van aconseguir passar de tenir una finca de sòl no urbanitzable en la seva 
totalitat a una finca parcialment inclosa en sòl no urbanitzable i parcialment en sòl 
urbà amb la qualificació 2.3 en 2.457 m2 segons el Cadastre (finca número 
4646912DG8444F0001HZ), pel que van guanyar un aprofitament del que no 
disposaven amb anterioritat a la signatura del conveni viciat de nul·litat. 
Doncs bé, els recurrents, no satisfets amb el guany patrimonial que es dedueix  de 
passar de no tenir cap finca urbana a tenir-ne una de residencial amb alt valor 
immobiliari, pretenen obtenir tres (3) finques urbanes més que sumen 
aproximadament 14.458 m2 a canvi de cedir a l'Ajuntament (encara no ho ha fet com 
veurem més endavant, incomplint així la seva part del conveni) 47.822 m2 de Sòl No 
Urbanitzable segons el Cadastre (finca número 17085A013000120000AQ). 
Segon.- Al·legació Segona. Sobre que no es pot considerar que el negoci jurídic 
formalitzat amb la compareixença de 9 de novembre de 2001 fos una permuta com a 
tal sinó que va ser una adquisició anticipada de terrenys per part de l'Ajuntament de 
Girona. 
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En l'al·legació segona, els recurrents conclouen: 
"no es tractava ni es va tractar mai de realitzar una permuta, sinó que el negoci jurídic 
que es va formalitzar amb la compareixença que ara es pretén revisar era una cessió 
anticipada de terrenys destinats a sistemes (i, per tant, d'adquisició obligatòria per 
part de l'Ajuntament de Girona), la qual es compensava a aquesta part mitjançant 
l'adjudicació  d'altres  terrenys amb el corresponent  aprofitament urbanístic." 
 
No obstant l'anterior, segons conclou el Secretari de la Corporació en el seu Informe 
2017/142, de 24 de novembre de 2017: 
"De la manifestació segona i quarta de la compareixença pot deduir-se que la finalitat 
o objectiu de la compareixença és la permuta dels bens descrits en les esmentades 
manifestacions, i més si es té en compte que des de un punt  de  vista urbanístic no 
resta acceptat normativament la delimitació d'un unitat d'actuació amb sols 
classificats com a sol urbà i sol no urbanitzable. 
En aquest sentit val a dir que com bé s'ha manifestat amb anterioritat un dels límits 
dels convenis urbanístics és que aquest no poden contravenir l'ordenament jurídic, es 
a dir, els convenis urbanístics, com a forma d'actuació administrativa, no poden 
utilitzar-se per obviar els procediments establerts legalment per aconseguir l'objectiu 
establert en el conveni. 
Si la finalitat perseguida amb la compareixença (conveni urbanístic)és la permuta dels 
bens titularitat dels Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat 
(classificats tant amb anterioritat a la revisió del PGOU com amb posterioritat) i de la 
Corporació municipal (si bé inicialment aquests bens pertanyien a tercers i a la 
Corporació municipal), aquesta resta viciada d'un altre causa de nul·litat, ja que en 
aquest cas s'ha prescindit dels procediment establert legalment i que venen 
determinats a la legislació patrimonial i urbanística. 
Així cal fer esment a la STS de data 18 d'octubre de 1990 que preveu : "por cuanto el 
mismo, pese a tratarse de una permuta de bienes de las Corporaciones locales, fue 
celebrado sin darse cumplimiento a lo prescrito en el artículo 98.2 del reglamento de 
Bienes de las Corporaciones locales -EDL  1955/46-, precepto este último que exige 
para la procedencia de la permuta la previa tramitación de un expediente que acredite 
su necesidad así como la equivalencia de valores", i en el mateix sentit determinant la 
nul·litat radical dels convenis urbanístics quan aquestes tenien com a finalitat la 
permuta de bens per haver-se prescindit del procediment legalment establert es va 
pronunciar el TS en sentencia de data 15 de febrer de 1999. 
En aquest sentit i pel que fa a la permuta com a forma d'alienació dels bens 
patrimonials de titularitat pública senyalar que l'art. 209.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, preveu i en quan al procediment per a l'alienació de bens patrimonials: 
209.3 La enajenación de bienes patrimoniales tiene que hacerse por subasta pública, 
a menos que se trate de una permuta. Este trámite no es necesario en el caso de 
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bienes muebles o en los casos excepcionales determinados por el artículo 206.3.a. 
Alhora l'art. 42 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals de Catalunya preveu: 
La enajenación de bienes patrimoniales se debe hacer por subasta pública, de 
acuerdo con la normativa reguladora de la contratación de los entes locales, excepto 
que se trate de una permuta y con las excepciones que fijan los artículos siguientes. 
Dels esmentats preceptes es desprèn per tant que el procediment ordinari per a 
l'alienació  dels bens patrimonials és la subhasta pública, donant compliment als 
principis que es deriven de la pròpia normativa comunitària com son els principis de 
publicitat i concurrència i que han estat incorporats a la normativa contractual pública 
a la que es remet la normativa patrimonial per a l'alienació de bens patrimonials, i 
alhora perquè com bé es desprèn de la pròpia normativa patrimonial els bens 
patrimonials han de ser administrats amb criteris de màxima rendibilitat, i tot i que 
l'alienació no és un acte d'administració en sentit estricta del bé, no es menys cert 
que l'establiment de la subhasta com a forma ordinària d'alienació dels bens, té com 
a finalitat l'obtenció de la màxima rendibilitat econòmica per part de les 
Administracions Públiques, ja que el preu és l'únic criteri a valorar per a l'adjudicació 
del corresponent contracte privat, així preveu l'art. 72 del Decret 336/1988, de 17 
d'octubre 
(...) 
Per tant de la mateixa manera, hauria d'haver constat en l'expedient la memòria 
acreditativa de la conveniència i pertinença de dur a terme la permuta atenent al seu 
caràcter excepcional, així com també hauria de constar l'informe tècnic acreditatiu de 
la equivalència de valors, tot això de conformitat amb el que disposen els arts. 210 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 47 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya. 
Qüestions que no consten a l'expedient objecte d'anàlisi, i per tant a judici de qui 
subscriu el present tot tenint en compte la finalitat objecte de la compareixença  ha 
estat objecte de vulneració el procediment establert per a dur a terme la finalitat de la 
compareixença, concorren un altre causa de nul·litat en l'expedient objecte d'anàlisi. 
A més s'ha de tenir en compte que les parcel·les adquirides per la Corporació 
municipal derivades del projecte de reparcel·lació de la UA 79 " Mas Palahí " aprovat 
per la Junta de Govern Local amb data 1 d'abril de 2005 i a les que feia esment la 
manifestació quarta de la compareixença ( finca de superfície 5.914  m2 situada al 
carrer Osca i Finca de 5.814 m2 situada al front del camí vell de Fornells ) resten 
adscrites al Patrimoni Municipal del Sol i l'Habitatge i la seva forma d'alienació be 
determinada per l'art. 166.2 del TRLUC." 
L'anterior, en relació amb l'anàlisi de Fonament de Dret Primer, porta a la conclusió 
que no podem estar davant de cap adquisició anticipada de terrenys  per part de 
l'Ajuntament diferida en el temps, pel simple fet que encara no està ni aprovat el Pla 
Especial de l'Alzinar vell de la Pabordia. 
A més, no es pot estar davant de cap compensació perquè s'està intentant 
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intercanviar parcel·les d'àmbits totalment diferent, i una compensació només tindria 
sentit en el marc d'un projecte de reparcel·lació d'un àmbit concret definit pel 
planejament, i la normativa urbanística no accepta la delimitació d'una unitat 
d'actuació amb sols classificats com a sol urbà i sol no urbanitzable. 
Per tot l'anterior, es conclou que el negoci jurídic formalitzat tenia la consideració de 
permuta de béns i aquesta ha vulnerat el procediment establert per a dur a terme la 
finalitat. 
Tercer.- Al·legació Tercera. Sobre l'existència de responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament de Girona per la revisió del conveni urbanístic de gestió signat el 9 de 
novembre de 2001. La resolució del procediment de revisió no es pronuncia sobre la 
procedència d'indemnitzar els afectats per la declaració de nul·litat. 
 
En l'al·legació tercera, els recurrents conclouen: 
"En conclusió, doncs, i a la vista de les manifestacions que s'han efectuat en els 
punts anteriors, correspondria tramitar un nou conveni per tal que l'Ajuntament, que 
no es pot desentendre de l'evident interès públic en l'adquisició d'un sistema públic de 
bosc - més encara tenint en compte la pròpia evolució i execució del PG de 2002 per 
les cessions del sòl públic del Pla Especial de l'Alzinar Vell de la Pabordia - adquireixi 
el terreny de la meva propietat mitjançant el pagament d'un preu just, és a dir, 
satisfent el pagament en espècie mitjançant l'adjudicació de terrenys, tot expropiant 
de mutu acord la finca d'aquesta part destinada a sistema de boscos urbans (i per 
tant, taxat a preu de parc urbà), segons el PGOU vigent; o bé aplicant la previsió 
normativa també relacionat d'adjudicació de terrenys procedents de l'aprofitament 
urbanístic per a l'adquisició de sòl qualificat de sistemes públics a favor d'aquesta 
part, i consistent en les parcel·les que ja té  avui en propietat l'Ajuntament de Girona i 
que són exactament les mateixes que es van indicar en el conveni que avui ha estat 
declarat com a nul. 
Altrament, correspondria també l'acordament d'una indemnització compensatòria a 
favor d'aquesta part en concepte d'ús des de l'any 2001 del bosc de la nostra 
propietat i fins avui, atès que havent estat utilitzat des de llavors sense que aquesta 
part efectués cap reclamació sota la creença d'una compensació  pactada per mitjà 
de conveni urbanístic, correspondria quantificar i satisfer  el valor del temps i l'ús que 
s'ha estat donant per part de l'Ajuntament de Girona dels terrenys de la nostra 
propietat sense títol habilitant" (el subratllat i la  intensitat dels caràcters són de qui 
subscriu). 
Efectivament, com bé es pronuncia l'al·legació tercera, estem davant d'un sistema de 
boscos (clau C2) que es situa en l'àmbit del Pla Especial de l'Alzinar vell de la 
Pabordia; Pla Especial que encara no s'ha desenvolupat i resta pendent de que 
s'iniciï la tramitació de la seva aprovació (encara no prevista). 
Dit l'anterior, d'acord amb els articles 150 i 151 del PGOU, que regulen  el sistema de 
boscos (clau C2) amb què està qualificada la finca  dels recurrents, "El sòls qualificat 
com a Boscos podrà ser de titularitat pública o privada" i "La determinació de la 
titularitat pública d'aquests sòls vindrà fixada mitjançant els planejaments especials 
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que els desenvolupi, els quals actuaran com a títol legitimador de l'expropiació" (el 
subratllat i la intensitat dels caràcters són de qui subscriu). 
Doncs bé, en aquest cas concret, al no estar aprovat aquest planejament  especial 
del Pla Especial de l'Alzinar vell de la Pabordia, encara no s'ha fixat si la titularitat 
serà pública o privada; i, al respecte, havent deixat aclarit que el compliment d'un 
conveni no pot derivar en cap alteració o modificació del planejament, doncs aquesta 
compareixença de 9 de novembre de 2001 no pot vincular l'Ajuntament a que quan 
en el seu moment tramiti l'aprovació d'aquest  Pla Especial, que el sistema de boscos 
(clau C2) sigui de titularitat pública, i per tant, atorgui títol legitimador de l'expropiació 
(expropiació que, en el seu cas, podria reclamar el recurrent per Ministeri de la Llei en 
el moment oportú). 
Ara bé, si aquest Pla Especial acaba concloent que el sistema de boscos (clau C2) 
ha de ser de titularitat privada, aleshores, d'acord amb l'article 150.3 de PGOU, "Els 
propietaris d'aquests sòls que es mantinguin de titularitat privada, hauran de complir 
estrictament l'objecte, les funcions i la regulació urbanística establertes en aquestes 
Normes, planejament especial de desenvolupament i legislació sectorial vigent" (el 
subratllat i la intensitat dels caràcters són de qui subscriu), sense dret a percebre cap 
indemnització i sense poder ser expropiats. 
Per tot l'anterior, no procedirà l'expropiació que pretenen els recurrents fins que no hi 
hagi el títol habilitant per fer-ho, que consistirà en el Pla Especial de l'Alzinar vell de la 
Pabordia que s'aprovi en el seu moment (encara no previst). 
Descartada l'expropiació pretesa per la recurrent, convé entrar a matisar que tampoc 
correspon cap indemnització en favor dels recurrents en concepte d'ús  de la seva 
finca en virtut de la compareixença de 9 de novembre de 2001. 
I és que segons acredita l'Informe de l'Arquitecte municipal 2019013055, de 25 d'abril 
de 2019, "A l'arxiu municipal no s'hi ha trobat cap document que relacioni l'explotació 
agrícola de la finca amb l'Ajuntament de Girona" i, així mateix, conclou que "La finca 
cadastral 17085A013000120000AQ s'està explotant com a finca agrícola i no és 
l'Ajuntament de Girona qui ho fa". 
Finalment, encara que ha quedat acreditat que no correspon cap indemnització 
relacionada amb la signatura del conveni, segons conclou el Secretari de la 
Corporació en el seu Informe 2017/142, de 24 de novembre de 2017, pel que fa al 
termini de prescripció de les accions per a l'exigència de la responsabilitat de 
l'Administració davant dels incompliments per part de la mateixa dels compromisos 
que es deriven dels convenis urbanístics, aquest seria de deu anys de conformitat 
amb l'establert a l'art. 121-20 de la Llei 29/2002, comptador aquest termini des de la 
data d'aprovació del mateix conveni o bé des de la data d'aprovació de la figura de 
planejament de la que es deriva l'incompliment dels compromisos assumits en el 
corresponent conveni urbanístic. Doncs bé, d'acord amb l'anterior, en la 
compareixença objecte d'anàlisi, si fos el cas, el termini per a l'exigència de 
responsabilitat de la Corporació municipal seria de deu anys comptadors a partir del 
dia 1 de gener de 2004, tenint en compte que el termini que preveia el Text Refós de 
la Compilació de Dret Civil de Catalunya era de 30 anys i tot això de conformitat amb 
l'establert per la DT Única de la Llei 29/2002.> 
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Consta a l'expedient la Diligència del Secretari de la Corporació número 2019/115, de 
29 d'abril de 2019, en la que subscriu el contingut de l'Informe de l'Assessoria 
Jurídica Municipal número 2019/26, de 29 d'abril de 2019. 

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions del Sr. Francisco Torroella Prunell 
manifestades en el seu recurs potestatiu de reposició presentat en data 25 de juny de 
2018, i número de Registre d'Entrada 2018049283, contra l'acord del Ple de  
l'Ajuntament  de  Girona de  data  21  de  maig  de  2018,  per  mitjà del  qual, 
s'acordava declarar la nul·litat de la compareixença formalitzada entre l'Ajuntament de 
Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat, sense dret a 
percebre indemnització. 
Segon.- NOTIFICAR la resolució al Sr. Francisco Torroella Prunell, amb NIF 
40.242.336-H. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara ja podríem substanciar la 
proposta d’acord, senyora Planas. 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el novembre del 
2001 es va subscriure un conveni –aquí estem parlant d’un conveni urbanístic que ja 
en el seu moment el vàrem portar a Ple–, es va subscriure un conveni entre 
l’Ajuntament de Girona, mitjançant el seu alcalde, i el senyor Francisco Torroella i la 
senyora Dolors Cornellà, en el qual se cedia a l’Ajuntament de Girona una finca, que 
s’havia descrit que era un bosc i una zona verda, i com a compensació l’Ajuntament de 
Girona el que feia és cedir tres finques. No faig la descripció de les finques perquè 
vostès ja les tenen a l’expedient i ja n’havíem parlat en el seu moment. 
 
El secretari de la corporació va elaborar un informe en què va concloure que s’hauria 
d’iniciar per part de la corporació municipal el corresponent procediment de revisió de 
la compareixença formalitzada el 9 de novembre d’aquest 2001. Per acord de Ple, el 
21 de maig del 2018 es va acordar, un cop s’havia rebut l’informe de la Comissió 
Jurídica Assessora, que el 2 de maig del 2018 es declarava nul·la aquesta 
compareixença formalitzada entre l’Ajuntament de Girona i els senyors que abans he 
esmentat. 
El 25 de juny del 2018, el senyor Francisco Torroella va presentar un recurs de 
reposició i els serveis jurídics han estudiat aquest recurs i han fet un informe que 
conclou que cap de les al·legacions que va presentar el senyor Francisco Torroella es 
pot tirar endavant i, per tant, s’ha de procedir a desestimar aquestes al·legacions. 

I, per tant, el que portem avui és la desestimació, precisament, d’aquestes 
al·legacions. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres hi votarem a favor, 
igual que hem fet la resta de vegades que ha passat pel Ple. 

Només una pregunta, regidora: per què aquest recurs de reposició s’ha resolt onze 
mesos després quan segons per llei s’hauria d’haver tardat com a molt un mes? I 
nosaltres hem tardat quasi un any. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Amb data 
desembre de 2017, nosaltres vàrem votar a favor d’iniciar al procediment de revisió de 
la compareixença de l’any 2001, o sigui, de gairebé fa vint anys. 

Amb data maig de 2018, nosaltres vàrem votar a favor de declarar la nul·litat de la 
compareixença vistos els informes de la Comissió Jurídica Assessora i per no haver-se 
presentat cap al·legació. 

A data d’avui, ens assabentem de la presentació del recurs presentat per aquesta part 
afectada, del senyor Prunell. Nosaltres hem fet una revisió de les tres al·legacions que 
ara us resumeixo les nostres impressions. 

De la primera, sobre la naturalesa del conveni, es reitera la nul·litat per incomplir 
requisits tècnics, jurídics, a més a més de faltes de definició de les al·legacions 
presentades, entre altres. 

De la segona de les al·legacions, sobre considerar que la compareixença no és una 
permuta, sinó una adquisició anticipada, el secretari conclou que no és el procediment 
administratiu per a tal efecte. 

De la tercera, sobre demanar responsabilitat patrimonial, l’informe indica que no 
procedeix per no estar desenvolupada l’eina urbanística pertinent d’aquest sector per a 
tal efecte i per guanyar aquests drets. 

O sigui, nosaltres veiem que la contesta a les al·legacions es rebat no només amb un 
únic arguments, sinó amb dos, amb tres i amb arguments de diferents àmbits: el 
jurídic, l’administratiu, l’urbanístic. O sigui, en resum, s’entra en el fons de la qüestió, i 
nosaltres ho agraïm. Perquè fins i tot havíem escoltat del defensor del poble que a 
vegades s’havien d’explicar millor les contestes als veïns, etcètera, i nosaltres sentim 
que aquí tenim un exemple d’una contesta en diferents àmbits, en el fons de la 
qüestió, amb diferents profunditats. I nosaltres això ho volem posar en relleu i en valor. 

I per acabar, i com no podia ser d’una altra manera, el nostre grup municipal farà un 
vot favorable al punt. 
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Doncs, si els sembla, podem passar a la votació. 

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 quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la desestimació de les 
al·legacions del senyor Francisco Torroella Prunell. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, en primer lloc, 
a votar, perquè ja l’ha substanciat, la ratificació de la inclusió a l’ordre del dia del punt 
número 7. És a dir, ara és la inclusió, ratificar la inclusió, que ja ha substanciat el motiu 
de la inclusió la tinenta d’alcalde. D’acord? 
 
Per tant, vots a favor d’aquesta ratificació de la inclusió? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia del punt número 7, es 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstenció:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
7. Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de 
data 18 de febrer de 2019 i modificada per acord de Ple de 8 d'abril de 2019. 

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
estableix que "correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual", article que fa referència a les places, ja que 
els llocs de treball no formen part d'aquest instrument de gestió. Continua aquest 
article indicant que "les plantilles hauran  de respondre als principis de racionalitat, 
economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, 
sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixen amb 
caràcter general." 

D'altra banda, l'article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
estableix que aquestes plantilles han de comprendre tots el llocs de treball (referint-
se novament a places), degudament classificats pel que fa al personal funcionari, 
laboral i eventual, en funció del grup de classificació. 

Per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019 es va aprovar la plantilla de personal 
per a l'any 2019 i modificada per acord de Ple de data 08 d'abril de 2019. 

Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a ajustar 
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la plantilla actual a noves necessitats detectades, per una banda, i ajustar les places 
que quedaran vacants  als requeriments de l'organització. 

La plantilla que s'adjunta és la relació ordenada i classificada de les places dotades 
econòmicament a l'Ajuntament, per aquest exercici resultat de l'amortització, nova 
creació i requalificació de places portat a terme a partir de la darrera plantilla 
aprovada. Comprèn totes les places degudament classificades pel que fa al personal 
funcionari, laboral i eventual, en funció del grup de classificació. 

S'inclouen a més, dades que detallen, respecte del total de places i en funció els grups 
de classificació, l'existència de vacants. 

Respecte la plantilla aprovada per acord de Ple de data 08 d'abril de 2019 
s'introdueixen les següents modificacions: 

I) A l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública hi ha vacant la plaça  
308, naturalesa laboral, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, per prestar 
serveis d'Inspector Urbanístic. Atès que la plaça es troba vacant i per l'exercici de les 
funcions la naturalesa de la plaça ha de ser en el règim funcionarial es procedeix a 
l'amortització de la plaça vacant identificada i a la creació d'una plaça de naturalesa 
funcionarial, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, tècnic/a grau 
mitjà per prestar serveis d'inspector/a urbanístic/a, inclosa en el subgrup de 
classificació A2, CD 21. 

II) Per altra banda, a la mateixa àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública hi ha vacant la plaça 305, naturalesa laboral, inclosa en el subgrup de 
classificació A2, CD 21, per prestar serveis d'Inspector Urbanístic i que quedarà 
vacant per jubilació del seu titular amb efectes del dia 27 d'abril de 2019. Atès  que la 
plaça es trobarà vacant i per l'exercici de les funcions la naturalesa de la plaça ha de 
ser en el règim funcionarial es procedeix a l'amortització de la plaça vacant 
identificada i a la creació d'una plaça de naturalesa funcionarial, de l'escala 
d'administració especial, sotsescala tècnica, tècnic/a grau mitjà per prestar serveis 
d'inspector/a urbanístic/a, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, amb 
efectes de la data de jubilació el seu titular. 

Aquesta modificació no comporta cap modificació respecte la dotació pressupostària 
aprovada ja que únicament implica un canvi de règim de la plaça, i s'informarà de les 
transferències de crèdits corresponents. 

II) En l'oferta pública de l'exercici 2018 hi havia inclosa pel sistema de concurs- 
oposició, promoció interna una plaça de tècnic/a de gestió de serveis jurídics (plaça 
2839). Portat a terme el procés selectiu i resolt aquest, es procedirà al nomenament 
de la persona aspirant que ha superat el procés selectiu. Tractant- se d'un procés de 
promoció interna, es procedeix a l'amortització de la plaça d'administratiu/va, número 
2444, de l'escala d'administració general, subgrup de classificació C1, CD 18. 

III) En la plantilla inicial aprovada el 18 de febrer de 2019 es va procedir a la 
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incorporació de deu noves places d'agent pel cos de la policia municipal, de les quals 
se’n va amortitzar una per acord de Ple de data 08 d'abril de 2019. Valorades les 
necessitats del servei i vist els informes de l'inspector de la Policia 2018030139, 
2017030796 i 2018019039 de la necessitat d'incorporar al cos de la policia llocs de 
comandament per donar cobertura a l'estructura jeràrquica necessària, es procedeix 
a l'amortització de dues places d'agent, incloses en el subgrup de classificació C2, 
CD 16, de naturalesa funcionarial, plaça número 2941, 2942. 

I es procedeix a la creació de les següents places: 

A) Plaça de sergent, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 20, 
naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració especial, sotsescala serveis 
especials, classe policia local, plaça número 2946. 

B) Plaça de caporal, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 18, 
naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració especial, sotescala serveis 
especials, classe policia local,  plaça número 2947. 

El cost de la incorporació d'aquestes places a la plantilla, atès que es tracta de 
places que per aplicació del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, hauran de cobrir-se 
mitjançant el sistema de promoció interna, s'ha valorat el cost diferencial entre una 
plaça d'agent a caporal i una de caporal a sergent. El cost total és de 7.708,34 €. Per 
al seu finançament s'ha portat a terme una  modificació de crèdit per decret 
d'alcaldia, del pressupost aprovat provinent de la partida  2019 750 13500 22620 
(Implantació RESCAT). 

L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 

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

PRIMER.- Amortitzar les següents places de la plantilla de personal: 

A) Plaça 305 i 308, naturalesa laboral, inclosa en el subgrup de classificació 
A2, CD 21, tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis d'Inspector/a Urbanístic/a. 

B) Plaça 2444, naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració general, 
administratiu/va, subgrup de classificació C1, CD18. 
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C) Places 2941, 2942, naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració 
especial, sotsescala de serveis especials, classe policia local, incloses en el subgrup 
de classificació C2, CD 16. 

 

SEGON.- Crear les següents places a la plantilla de personal: 

A) Places 2948 i 2949, de naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració 
especial, sotsescala tècnic/a, tècnic/a de grau mitjà per prestar serveis d'inspector/a 
urbanístic/a, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21. 

B) Plaça de sergent, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 20, 
naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració especial, sotsescala serveis 
especials, classe policia local, plaça número 2946. 

C) Plaça de caporal, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 18, 
naturalesa funcionarial, de l'escala d'administració especial, sotescala serveis 
especials, classe policia local,  plaça número 2947. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  Ja pot procedir a substanciar, 
veritat? Senyora Planas, endavant. 

L’havia llegit senyor secretari aquest acord? No, potser no? Doncs, llegim-lo ara. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
tinenta d’alcalde. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, des de l’Àrea 
d’Urbanisme hem rebut un informe en el qual ens diu que tenim una plaça vacant del 
servei d’inspector urbanístic. És una plaça laboral i el que fem és crear una plaça de 
les mateixes característiques i, en aquest cas, passar-la de laboral a funcionari. No és 
res més que això. 
 
Igual que la plaça que hi ha també en els serveis d’urbanisme, la plaça, en aquest cas, 
la 305, que també és laboral, i el que es fa és passar-la a funcionari. No fem res més 
que un canvi de règim de la plaça. 
 
Pel que fa als serveis jurídics, s’ha de portar a terme un procés selectiu, que és un 
procés de promoció interna. Es va portar ja aquest procés de promoció interna. Vostès 
ja saben que quan fem una promoció interna creem una plaça superior, però, llavors, 
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fins que no hi ha hagut els exàmens i no s’ha accedit a la nova plaça, doncs, no es pot 
amortitzar la de grau inferior. I això és el que portem precisament, a amortitzar aquesta 
plaça de grau inferior. 
I pel que fa a la plantilla de la policia, es procedeix a amortitzar dues places d’agent, 
perquè aquestes dues places una es passa, tal com ens ha demanat l’àrea, a sergent i 
l’altra plaça a caporal. 

Bé, i aquí la proposta que portem és l’aprovació de totes aquestes amortitzacions i 
places. Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
he de dir que m’ha sorprès, que en aquest últim Ple que tot havia de ser, doncs, molt 
més emotiu, diguéssim, portin una modificació de la plantilla i, més, sense ni tan sols 
haver-ho dit i haver-ho explicat. 

Mirin, jo pel que fa als dos primers canvis que hi ha i que se’ns plantegen, és a dir, en 
relació amb l’urbanisme i els serveis jurídics, d’acord, no tinc res a dir-hi. Però, home, 
aquests canvis a la plantilla de la Policia Local a menys de quinze dies de les 
eleccions municipals, quan saben perfectament que a l’últim plenari, que es van portar 
temes que afectaven la plantilla de la Policia Local, doncs, vam tenir les intervencions 
que vam tenir, em sembla que és del tot fora de lloc. I més, amb l’argument que 
donen, on en el seu punt 3 diuen que tot això ve donat perquè els pressupostos creen 
deu noves places d’agent. Això no és veritat. Els canvis que avui plantegen que és 
passar d’agent a caporal i de caporal a sergent es podrien haver fet abans d’haver fins 
i tot planificat aquestes noves deu places. 

Per tant, com que a nosaltres ens queda la sensació –i ja li ho vaig dir en l’últim Ple– 
que vostès abans d’aquestes eleccions, que no sabem què passarà, el que volen és 
fer certs canvis a la direcció i a la cúpula de la Policia Local que nosaltres no 
compartim, el vot en aquest punt del meu grup serà en contra. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Ens hem abstingut en la 
introducció d’aquest punt a l’ordre del dia, en la ratificació, perquè és cert que són 
canvis substancials que crec que com a mínim haurien pogut merèixer una reunió o 
una informació per part de la regidora. Però, en qualsevol cas, no volíem posar pals a 
les rodes i hem permès amb la nostra abstenció que aquest punt tirés endavant. 

Respecte als punts a i b, la funcionarització o l’amortització d’una plaça de menor grau 
ens sembla adequat i no tenim cap problema. Però sí que ens sembla rellevant en el 
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punt c o en la creació d’aquestes noves places novament a la part alta, doncs, de la 
jerarquia de la Policia Municipal sense cap explicació. Vostè deia per informes de 
l’àrea, i no sé a què es refereix, però, en qualsevol cas, per la comissió tècnica aquest 
és un punt que crec que no ha passat i, per tant, no sé si compta amb l’aprovació o 
amb el vistiplau o almenys amb la negociació d’aquesta comissió, que sempre havia 
estat, doncs, no sé si dir preceptiva però, en qualsevol cas, aconsellable que hi passés 
perquè comptés amb el vistiplau de les forces sindicals presents en aquesta comissió. 

Per tant, ens sembla que aquest no era el Ple per fer-ho i, a més a més, volem 
remarcar que no ens sembla adequat que en lloc d’anar ampliant la plantilla per la part 
de baix –i acabo–, doncs, s’estigui modificant la cúpula de la Policia Municipal. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? No? 

No sé si vol fer algun esment o no, senyora Planas. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Simplement comentar que (tall de veu), a 
l’informe, em refereixo. Evidentment que Recursos Humans sempre es basa en 
informes de les àrees, que saben quines són les necessitats de l’àrea. I, per tant, quan 
s’han demanat aquestes places de sergent i caporal, és perquè en incrementar la 
plantilla també necessiten tenir una estructura de dalt a baix més organitzada. I per 
això aquí és on es demanen aquestes dues places. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la votació de la proposta número 7. 

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, 
amb els vots a favor del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, 
integrat per dos membres, i el vot en contra del Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el Partit Popular, integrat per 
un membre, la modificació de la plantilla. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria simple dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
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Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
8. Crèdit extraordinari - eleccions generals 2019. 
Atesos els costos meritats derivats de les tasques necessàries per al 
desenvolupament de les Eleccions a Corts Generals de l'exercici 2019. 
Aquests comicis foren convocats segons resolució publicada al BOE número 55, de 5 
de març, Real Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congrés de Diputats 
i del Senat i de convocatòria d'eleccions, dates posteriors a la de tramitació de 
l'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament de Girona, proposta resolta pel 
Ple Municipal de 18 de febrer de 2019. 

La despesa incorreguda derivada d'aquesta activitat, per raons d'urgència i per donar 
compliment als terminis de morositat de les operacions comercials, s'ha imputat al 
pressupost municipal fent ús dels crèdits disponibles a nivell de vinculació, però es 
necessari modificar la consignació de la mateixa atès que es previsible la 
insuficiència per l'execució prevista fins a final d'exercici de les activitats inicialment 
previstes. S'estima que el cost a finançar per la Corporació sobre el total executat o 
previst a executar suposarà un muntant de 60.565,65 euros. 

Per altra banda, analitzada la despesa meritada per costos financers de les 
operacions de crèdit concertades per la Corporació, s'observa una execució per sota 
de la prevista inicialment, 

Atès que la variació entre partides proposada afecta en positiu i negatiu a diferents 
capítols de despesa no financera, no suposa un increment de la  mateixa i per tant, 
no varia l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària segons 
l'establert als articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera analitzada al aprovar inicialment el 
pressupost per a l'exercici 2019. 

Atès el disposat als articles 177, 178, 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i bases 
d'execució del pressupost, 
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1r.- Aprovar crèdit extraordinari per a la dotació de la partida pressupostària següent, 
a finançar amb la baixa de part del crèdit de despesa de la partida que es considera 
possible reduir: en euros: 

Crèdit extraordinari: 60.565,05 euros 

. 2019.410.92000.22613 - Despeses electorals - eleccions generals : 60.565,05 
euros. 

Baixa de crèdit de despeses : 60.565,05 euros 

. 2019.400.01100.31000 - Interessos operacions a llarg termini :  60.565,05  euros. 

3. Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden 
afectes a l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord i als 
informes adjunts a l'expedient. 

2n. Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir de 
l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del  RD 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest  període no es presenten 
al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, finalment, el punt número 8. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquí no és res 
més que quan vàrem aprovar el pressupost del mes de febrer, vàrem pressupostar 
unes soles eleccions, que les que teníem clares eren les municipals i, per tant, no 
vàrem pressupostar aquelles eleccions que…, bé, ni estaven convocades. I, per tant, 
ara és necessari aprovar un crèdit extraordinari per pagar les eleccions. En aquest cas 
vàrem utilitzar els diners que teníem per a les del 28 d’abril i, per tant, ara habilitem 
crèdit per a les despeses de les municipals i europees. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs, si els sembla, podem passar a la votació de la proposta. Vots a favor de la 
proposta? 
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Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyors/es Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel 
Poch Clara, Pere Albertí Serra i Rosa Maria Jaumà Pou.  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

9. PRECS I PREGUNTES. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): De part de control i dació a 
compte, vam acordar que en principi, doncs, no hi hauria… 

I exactament el mateix en precs i preguntes. 

Per tant, passem a la part final d’aquest Ple, que és un ple una mica especial, és un 
ple, de fet, diferent. Segurament hem de pensar que és el darrer Ple d’aquest mandat, 
com a mínim com a ple ordinari, perquè després n’hi haurà un altre després de les 
eleccions, d’aquest mandat també. Però tots els regidors, totes les regidores en el seu 
conjunt van decidir que podia ser un bon moment, doncs, per acomiadar-nos en tant 
que portaveus i com a grups municipals, i també aquells regidors, aquelles regidores 
que ja de ben segur que amb aquest darrer Ple acaben la seva vida política municipal, 
per ara. Vull dir, perquè no vull pressuposar res de ningú. 

Per tant, doncs, si els sembla, anirem fent també de menor a major i si de cas em 
vagin demanant les paraules, i jo aniré donant tant a portaveus com a tots aquells 
membres que es vulguin acomiadar. Vam acordar més o menys uns tres minuts 
cadascú… No? D’acord. El que creguin convenient. Perfecte. 
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Molt bé. Endavant, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo no faré 
una intervenció d’acomiadament; bé, sí d’aquest plenari, perquè és evident que a partir 
del 27 de maig aquest plenari ja estarà conformat per persones diferents a la totalitat 
que tenim avui, però com que fins el 26 no sabem quines, doncs, jo no m’acomiado de 
ningú que tingui possibilitats de seguir assegut en aquest plenari. 

Jo el que volia era fer una reflexió en relació amb aquesta legislatura. Aquesta 
legislatura, malgrat sembla que ens quedi molt lluny, ha sigut convulsa: vam començar 
la legislatura amb un alcalde, acabem la legislatura amb una alcaldessa i al mig vam 
passar durant dos mesos, doncs, amb un altre alcalde. Per tant, penso que això no 
se’ns ha d’oblidar i ens ha de fer també reflexionar i pensar a tots que no és el normal 
que en una legislatura una ciutat com Girona tingui al capdavant de l’Ajuntament tres 
persones diferents. Penso que això ens ha de fer reflexionar i ha de fer, doncs, també 
que cadascú valori aquell compromís que adquireix amb la ciutat i amb tots els seus 
veïns i veïnes el dia que decideix encapçalar o formar part d’una candidatura a 
l’Ajuntament. Perquè no estem asseguts aquí ni per ser més guapos ni per ser més 
lletjos ni per ser més alts ni per ser més baixets, sinó que estem asseguts aquí en 
representació dels gironins i de les gironines que han cregut en el projecte que cada 
un de nosaltres lidera o representa i, per tant, en un projecte de ciutat, en unes 
propostes, en un treballar dia a dia de manera compromesa amb la ciutat i amb ells. 

Aquest és l’esperit que sempre ha guiat el meu grup municipal i a mi mateixa i el que 
em continua guiant com a candidata que torno a ser a l’alcaldia a les eleccions del 26 
de maig. 

Per tant, jo avui dic adéu als companys d’aquests quatre anys, a tots, perquè crec que 
possiblement vam començar aquesta legislatura amb…, bé, amb tensions, fins i tot a 
nivell més personal, per desconeixença entre alguns regidors, i acabem la legislatura a 
nivell personal, doncs, amb una cordialitat que jo crec que també és d’admirar, i que 
molts altres llocs també podrien reflectir-se amb el que aconseguim aquí a Girona. 

Per tant, jo m’acomiado no amb un adéu, sinó amb un fins després. Un fins després 
segur, perquè aquells que no segueixin formant part d’aquest plenari perquè ja no 
formen part de les candidatures segur que ens trobarem als carrers de la ciutat i, per 
tant, podrem seguir compartint estones de conversa i fins i tot cafès i de valoració de la 
ciutat. Un fins després a aquells que sí que formen part de les candidatures, perquè 
espero jo continuar representant els gironins i les gironines des d’aquest Plenari i, per 
tant, com a membre del Grup Municipal del Partit Popular. I si no fos així, perquè els 
gironins decideixen que no sigui així, serà també un fins després perquè amb tots 
vosaltres continuaré, n’estic convençuda, tenint la relació personal i de ciutat que tinc. 
Perquè si una cosa crec que hem de posar en valor és que a tots els que estem aquí 
asseguts ens uneix una cosa que és la nostra ciutat, que és Girona, i això 
independentment dels resultats del 26 de maig, de tots nosaltres estic convençuda que 
continuarà així. 
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Per tant, els que avui plegueu segur que tindran molts d’èxits en els vostres nous 
projectes, i a aquells que no sabem què passarà, molta sort a les eleccions. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Miren, hay una 
frase que me dijeron hace un tiempo y con la que no estoy de acuerdo, que es que en 
política no se viene a hacer amigos. Yo creo que a pesar de lo dura que ha sido esta 
legislatura por motivos obvios, yo sí creo que he hecho amigos, aunque también 
enemigos –para mí, adversarios políticos. 

Nuestro grupo municipal quiere agradecer a todas y a todos los regidores de este 
consistorio el trato recibido en lo personal; otra cosa es lo político, que no voy a entrar. 

Agradecer a mi compañera y portavoz, Míriam Pujola, el magnífico trabajo que ha 
hecho estos cuatro años y de la que he aprendido muchísimo a pesar de su juventud; 
a nuestro asesor Quique Urreta, siempre atento a nuestras demandas; a Jaime Muzas, 
¡qué grandísimo trabajo has hecho, compañero!, y, naturalmente, a todas y todos los 
trabajadores del Ajuntament de Girona. 

Y nada más, desearles toda la suerte del mundo en lo personal, y hasta siempre. Un 
trozo de mi corazón se queda en este consistorio. 

Muchas gracias a todas y a todos.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… Ah, no, disculpin, el senyor Manuel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Fa ja quatre 
anys que els ciutadans i el meu grup municipal, gràcies a la Sílvia, em varen donar la 
confiança i l’oportunitat única de formar part d’aquesta representació en el consistori. 

He pogut treballar colze a colze amb molts de vosaltres, tant treballadors de la casa 
com veïns i regidors; us en dono les gràcies, ha estat un plaer. 

Tot va començar un dia d’estiu com si fóssim desconeguts i a poc a poc ens vàrem 
convertir en companys i m’acomiado ara envoltat d’amics. 

Gràcies a tots. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, doncs, és un honor per mi haver format 
part d’aquesta corporació com a regidor, evidentment, i una sort, com han dit els meus 
companys, haver compartit amb vostès inquietuds polítiques i socials. 
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El nostre grup, com ha dit el meu company, doncs, el Grup Socialista, liderat per la 
Sílvia Paneque, hem tingut l’ocasió de governar i estar a l’oposició, com tots sabeu. I jo 
crec que del que jo n’he tret és que hem intentat ser lleials i participatius, en el primer 
cas, i hem donat alternatives, en el segon. 

Potser una mica recordant en Pérez Rubalcaba, doncs, que ens va deixar fa poc, com 
dèiem, el dissabte, hem intentat allò «trabajar, trabajar y trabajar», que deia ell. 

Evidentment, vull donar, doncs, el meu suport a tots els treballadors de l’Ajuntament, 
però vull fer un record especial als del Servei Municipal d’Ocupació. 

I si m’ho permeteu, m’agradaria fer un petit apunt històric molt breu, amb un prec: el 
dia 3 de març vam commemorar els quaranta anys de les primeres eleccions 
municipals postfranquistes, i d’aquesta ciutat formaven part també aleshores els 
municipis de Salt i Sarrià de Ter, perquè havien estat annexionats l’any 74 i 76, 
respectivament. Havien estat annexionats perquè els anys seixanta hi havia la teoria 
de fer la «gran Gerona», la qual cosa no va acabar de reeixir com després ha passat. 

Sortosament, el 3 de març del 1983 –per tant, havien passat quatre anys ja de les 
eleccions primeres democràtiques–, es van segregar Salt i Sarrià de Ter. Però en el 
decret de segregació la Generalitat deia: «Se segreguen, es tornen a formar com a 
municipis, compartiu serveis indivisibles», com encara estem fent, i ja apuntava que 
tinguéssim una altra mena de col·laboració. 

El meu prec, per tant, quin és? Tot i que s’han fet intents, el 2014 amb la trama urbana 
i que compartim alguns serveis, el meu prec a tots els grups polítics que seguireu és 
que intenteu liderar aquest ens metropolità, però de caràcter polític, tenint en compte 
les viles del costat. 

Moltes gràcies i molta sort a tots i totes. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Bé, jo també em volia 
acomiadar de tots amb un…, bé, no amb un adéu, sinó fins després; ens seguirem 
veient tots per aquí. 

Jo no seré en el pròxim Ple municipal, però volia dir que ha estat realment un gran 
honor per mi formar part del Ple; treballar per la meva ciutat ha estat realment un 
privilegi, poder aportar el meu petit gra de sorra a fer millor la ciutat de Girona. 

Volia agrair el suport i la confiança que em van fer els companys de partit quan em van 
posar en un lloc privilegiat a la llista del Partit dels Socialistes, amb la Sílvia, amb en 
Quim, amb en Manuel. Agrair a la ciutadania el suport que ens va donar. 

I, bé, dir que realment ha estat superinteressant veure com funciona l’Administració 
des de dintre, veure com aquest engranatge, aquesta maquinària monstruosa va 
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girant; moltes vegades –això ho dic a nivell de crítica i de possibilitat de millora– gira 
massa lent, els projectes triguen massa a portar-se a terme. I això, bé, durant aquesta 
legislatura ho hem pogut veure el meu grup municipal tant des de l’oposició com des 
del Govern quan vam poder tirar endavant alguns projectes, doncs, que les coses van 
lentes a l’Administració. 

Res més. Agrair també la feina excel·lent de tots els tècnics municipals. També volia 
destacar l’equip de Joventut, que vaig tenir també el privilegi de ser regidora de 
Joventut i amb un equip que eren tots de deu. 

I, res, finalment, desitjar-vos molta sort i molts encerts a tots els regidors que l’any que 
ve la ciutadania els torni a donar la confiança. 

Gràcies. 

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

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Agrair, que serà l’últim Ple que estaré com a regidor 
d’Educació i Esports, i vull aprofitar aquesta ocasió per acomiadar-me de tots 
vosaltres. Primer de tot voldria agrair a l’alcaldessa que em diposités la seva confiança 
en aquest any tan intens, i que ha passat volant. Agrair, doncs, tot el que ha dipositat, 
perquè hi havia altra gent i ha confiat en mi. 

He treballat amb molta il·lusió i amb molt d’esforç i crec que durant tot aquest temps he 
aportat el meu granet de sorra en el que ha estat la regidoria d’Educació i Esports, que 
són força complexes, però ho he entomat i crec que alguna cosa hi hem aportat i ha 
estat positiva. 

Vull agrair a tots els presents, a tots els altres grups, perquè crec que hi ha hagut una 
bona relació cordial; una relació cordial sobretot en les reunions de treball i també les 
reunions informatives. I voldria agrair principalment a l’equip de govern, perquè hem 
tingut l’oportunitat de treballar conjuntament per tal, doncs, d’atendre les necessitats 
de la ciutat i de la seva gent. Agrair aquesta col·laboració. 

També, i sobretot, als tècnics i tècniques dels Serveis d’Educació i Esport el treball del 
dia a dia, perquè m’ho han fet molt fàcil i voldria agrair-ho perquè tenim un gran equip. 
I espero que…, bé, si jo l’he aprofitat, segurament que tots el podrem valorar i crec que 
es pot valorar molt positivament. 

I, finalment, dir-vos que allà on estigui seguiré donant suport a la ciutat de Girona i, per 
tant, resto a la vostra disposició per al que necessiteu. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja he vist que… 
(Veus de fons.) La senyora Paneque…. I he anat fent la fila. Tornem a reprendre 
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l’ordre de menor a major. (Veus de fons.) Sí, però no l’he volgut interrompre. Ho he vist 
de seguida, però no l’he volgut interrompre. 

Per tant, doncs, el senyor Granados? Sí? 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Bé, no passa res, ja va bé una mica de popurri, no? (Rialles.) Perquè, si 
no, quin avorriment, així una mica… 

Una mica de reflexió, jo un pobre treballador, que soc operari químic de la planta 
química, ha sigut un repte molt, molt, molt interessant aquesta aposta de ser regidor a 
l’Ajuntament de Girona, perquè jo que soc una persona de convicció, que soc 
trotskista, perquè miro per la lluita dels treballadors. A més, soc d’un barri de classe 
treballadora, que sempre ha vetllat pels privilegis dels treballadors, per les seves 
problemàtiques. I soc regidor de la Candidatura Popular, he tingut el plaer que m’hagi 
escollit aquesta cadira, però no per escalfar cadira, perquè jo, la veritat, no soc home 
de moltes paraules –els que m’han conegut–, però soc de ser-hi, de ser allà. 

En Toni, com deia la companya el granet de sorra, no, jo no, soc la sorra que es posa 
a la sabata, que sempre dona pel sac. Això perquè recordeu-vos. I el que sempre va 
en màniga curta, recordeu-vos d’en Toni, perquè és fàcil de detectar. D’acord? 

I per això volia agrair a tots els treballadors de la casa i volia fer sobretot una mica de 
prec: tingueu carinyo i a veure si el pròxim govern que surti mira per les companyes 
d’Eulen. A veure si es busca la manera d’encabir que estiguin dintre de l’Ajuntament, 
buscar el mecanisme; no com està, perquè jo crec que és una de la part de les 
treballadores que estan fent un servei molt important per a la casa que son 
abandonades. 

I volia aprofitar per fer un agraïment als meus companys, que m’han hagut d’aguantar 
aquests quatre anys, que ha sigut un gran ple, molt… O sigui, hi ha hagut de tot: 
emprenyades, discussions, però com ha de ser, no?, les parelles, els matrimonis, com 
tot, com ha de ser. Però, mira, ha sigut molt enriquidor. 

I, bé, això no és un adéu, perquè, compte, en Toni està allà, compte! 

I volia agrair també a tota la gent CUP - Crida, que ens han ajudat, sempre han estat 
darrera nostra fent assemblees, sempre han estat allà al costat nostra que ens deien 
com el dimoni (...) perquè no m’agrada aquest exemple. El dimoni que et diu: «Eh, 
Toni no cap aquí no, Ester no, Lluc, Laia, cap allà.» Doncs, és en això. 

També volia agrair als meus companys, que avui no hi són, no sé on són, perquè quan 
ha començat el Ple, en Miquel i l’Alfons, de lluita, que sempre han estat el meu suport, 
el meu (...), i avui no sé, vindran més tard, no sé… 

I, després sobretot el que vull agrair és moltíssim a la meva família, perquè sense 
ells… la meva dona, que ara em deia que miraria per streaming, no sé si és veritat. I el 
meu fill segur que sí. (Veus de fons.) M’entens? I sobretot una personeta que va 
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néixer…, va tindre el gust que va néixer el dia que vaig prometre el càrrec de regidor, 
que es diu Eider, i a mesura que han anat passant aquests quatre anys, que l’he vist 
créixer, em donava forces, m’anaven enviant fotos d’ell i jo em sentia aquella força. 
Guaita la força, ara camina, ara això, ara fa allò altre, ara pim-pim-pim, ara, mira, la 
setmana passada va pujar al Taga. Hòstia que bé, tu, saps? Doncs en això m’he vist jo 
de referent. 

I ara per acabar solament volia llegir sense enrotllar-me gaire, perquè si no em 
mataran, un text que va fer el company Lleó Trotsky, que va escriure unes paraules als 
companys comunistes de l’Estat espanyol sobre la qüestió catalana. Era el temps de la 
caiguda de la monarquia, que espero que això sigui algun dia, sigui veritat, el temps de 
la caiguda de la monarquia, aixecament del 1934, comencem, fent la seva 
avantguarda proletària, la consigna de la separació a Catalunya, si és l’expressió de la 
població, sí, però com pot expressar-se aquesta voluntat per un (...) lliure, per una 
assemblea de representants de Catalunya o per veure els principals partits dels quals 
segueixen les masses. Finalment per un aixecament nacional de Catalunya, així ens 
demostra (...) quin error reaccionari seria per part proletària renunciar a les consignes 
democràtiques fins al moment que la voluntat, la minoria nacional no hagi expressat, el 
proletariat no farà mai seva la consigna aquesta, la separació garanteix endavant 
oberta la seva suport íntegre i sincer. Aquesta consigna es mesura i expressa la 
voluntat manifesta de Catalunya. Visca la república catalana i dels treballadors i les 
treballadores. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Bé, jo improvisaré, no vaig tan 
preparada com el company, però subscric moltes de les coses que ha dit. Jo també 
soc sindicalista, com ell, i continuaré sent-ho, no ho he deixat durant aquests quatre 
anys. Jo d’entrada el que us vull agrair és el suport que em vàreu donar en els pitjors 
moments de la meva vida, i això no s’oblida. I també penso que amb aquests quatre 
anys el primer dia ens vàrem mirar tots uns als altres amb desconfiança, no ens 
coneixíem, i ara em penso que ens mirem tots d’una altra manera, malgrat que la 
ideologia no té res a veure amb alguns, amb altres poder és més propera, altres 
menys, d’altres més. Recordo perfectament del que has explicat de quan Salt, Girona i 
Sarrià eren un i m’he adonat que ja tinc una edat, perquè has dit l’any i sincerament 
d’això fa molts anys, però jo me’n recordo perfectament. I també me’n recordo de les 
persones que venien aquí sovint a tractar a l’Ajuntament de Girona els problemes de 
Salt i Sarrià, i ara que ho expliques, per mi sembla que fa quatre dies, però fa 
moltíssims anys. 

Bé, jo també penso que..., a veure, dir adéu no m’agrada, perquè Girona és petit, 
malgrat sigui una ciutat petita o un poble gran, no sé com dir-ho, que ningú s’ofengui, 
però és cert que ens anirem veient i perquè hi ha molta feina a fer, tant a nivell de la 
república com a nivell municipal. Jo donaré suport als meus companys, si volen, tot i 
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que no els faig falta, però això ho diran ells. És cert que també continuarem debatent 
els temes que es parlin aquí, si més no, al nostre partit, la CUP, després com a 
Guanyem, ja es decidirà, però hi hauran posicionaments, o sigui que continuarem 
parlant de municipalisme i d’altres temes. 

I com us dic, no m’agrada dir «adiós», per tant, només voldria disculpar-me si en algun 
moment d’algunes de les meves intervencions potser he ofès a ningú o no ho he fet de 
la manera prou adequada, no ha sigut voluntari, vull dir, a vegades, la impetuositat ens 
porta a dir les coses, potser, no de la millor manera possible. L’experiència d’aquests 
quatre anys, que ens ha passat de tot, perquè realment han sigut quatre anys que hi 
han hagut tantes, tantes coses que potser tardaríem molt de temps a poder-les 
escriure totes, perquè no vull fer el repàs, però Déu n’hi do, i suposo que hi hauran 
també més mobilitzacions, més mogudes i més mocions a aprovar al Ple, que espero 
que depèn de quines siguin aprovades, si tenen a veure amb la república, sobretot. 

I bé, que jo penso que la nostra ciutat s’ho mereix tot, es mereix el millor i, com diu en 
Toni, s’ha de tenir molt en compte totes aquelles persones que ho passen malament, 
perquè continua havent-hi, això sí, que a còpia de parlar amb la gent i anar pels barris 
te n’adones que hi ha molta feina a fer, que hi ha molta pobresa, malgrat no ho sembli, 
però n’hi ha moltíssima. I aquesta gent suposo que..., bé, nosaltres pensem que és la 
gent que s’hauria de reforçar i espero que hi hagi altres grups també que treballin per 
això. Perquè, com hem dit més d’una vegada aquí, malgrat les estadístiques diguin 
que tenim un percentatge d’aturats baix, però la realitat és que hi ha una precarietat 
laboral, no és bona..., el treball que hi ha en aquests moments, vull dir, és paga poc, la 
vida és molt cara i aquí sí que cal molt de treball. 

Bé, els desitjo molta sort a tots, tant els que us presenteu, com els que no us 
presenteu, no continuo enrotllant-me perquè encara faria una assemblea sindical i no 
és el moment. Vinga, visca Girona! 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en nom del grup municipal. Sí, 
simplement en nom del grup municipal, és a dir, dels quatre regidors que formem part 
d’aquest grup, però també dels assessors, que algú també n’ha parlat, aquest any ens 
han acompanyat diversos, però jo sí que volia fer un esment especial a en Biel, perquè 
ell porta pràcticament vuit anys a la casa, que és el límit que, a més a més, ens fixem 
com a CUP, també per aquests papers. I, per tant, ell plega i, per tant, també parlant 
una mica en nom seu. Personalment, jo continuo, confio estar encara alguns anys més 
aquí i, per tant, doncs ho faig més així a títol del grup municipal. 

Dir que durant aquests quatre anys nosaltres hem intentat servir la ciutadania, que per 
això creiem que som aquí, que ho hem fet tan bé com hem sabut, que hem treballat 
molt, crec que això se’ns ha reconegut en molts espais i moments. Ho hem fet i ho 
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continuem fent molt contents, és una etapa que ens vam agafar amb molta il·lusió i 
que entenem que ha sigut sobretot una etapa de gran aprenentatge, i que continuem 
amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes de servir. Agrair també als treballadors i les 
treballadores de la casa que ens han acompanyat i que ens ho han fet fàcil, aquests 
quatre anys, també a la ciutadania i al teixit associatiu, que ens han fet confiança 
durant aquests quatre anys i que ens han acompanyat també en tot aquest procés 
perquè també amb ells hem treballat en molts moments. 

I simplement dir que nosaltres seguim, que seguim, alguns ens retrobarem en aquest 
plenari i d’altres, com deien molt bé els meus companys també i algun altre regidor o 
regidora, doncs ens retrobarem als carrers, perquè és també als carrers on es pot 
treballar i es pot fer molta feina per la ciutat, hi ha molts espais on es pot treballar per 
la ciutat. I, per tant, també en aquests espais continuarem treballant i continuarem 
trobant-nos. 

Moltes gràcies a tots i a reveure. 

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

Sra. Rosa Maria Jaumà Pou (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Quan el 2015 vaig 
acceptar fer equip amb la Maria Mercè, no vaig pensar mai que un dia m’hauria 
d’incorporar com a regidora a l’Ajuntament per la posició que ocupava a la 
candidatura, tot i que en Pere Albertí ho havia pronosticat tot rient. Per això la seva 
trucada ara fa dos mesos em va sorprendre moltíssim i per responsabilitat i per 
compromís amb el seu equip, vaig acceptar de grat tot i ser conscient que poc podria 
aportar jo ja al final de la legislatura. Els vull agrair als companys del Grup Municipal 
Esquerra-MES la seva comprensió i acollida. El meu pas ha estat curtíssim, però 
m’emporto un molt bon record, ha estat un honor per mi assistir com a regidora en 
aquests plens i ocupar un seient tan digne en aquesta bonica sala de l’Ajuntament. 
M’alegro moltíssim que el senyor Ramon Llorente estigui recuperat, ja que ens va 
deixar un punt de preocupació en l’últim Ple. 

Als que seguiu en alguna candidatura a les properes eleccions, us desitjo sort. I al nou 
Ajuntament li demanaria responsabilitat en les decisions, sumar sempre esforços amb 
els regidors, treballar en equip per a tots els habitants de Girona defensant la 
democràcia, la llibertat d’expressió i els drets fonamentals de la ciutadania sense 
oblidar ni normalitzar que vivim en una situació d’anormalitat democràtica amb 
persones demòcrates exiliades, presos polítics i represaliats injustament i que ens 
devem a ells també. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa, per 
donar-nos l’oportunitat de poder dir adéu com Déu mana, que diuen. I dir-vos que l’any 
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2015 vaig entrar en aquest Ajuntament amb la voluntat i amb la idea que treballar per 
als altres era una de les millors coses que es poden fer a la vida i me’n vaig ara el 
2019 amb la mateixa idea: treballar per als altres és el millor que es pot fer. I des de 
l’Ajuntament es pot treballar per als altres, la política municipal és una política de molta 
proximitat, coneixes les persones. Jo estic molt contenta d’haver-ho pogut fer, i si una 
mica, jo i el meu grup hem pogut ajudar les persones de Girona a viure una mica 
millor, doncs jo em sento molt, molt privilegiada. Continuo pensant que s’ha de saber 
escoltar molt i com a lema, diguéssim, després d’aquests quatre anys, jo hi posaria 
«més carrer i menys despatx», i penso que és una cosa que tots els regidors i 
regidores estaria molt bé que fessin. Ha estat un privilegi conèixer-vos a tots, us ho dic 
molt sincerament, a tots, a tots, a tots, m’ho he passat bé, hi ha hagut estones de tot. I 
us volia donar les gràcies a tots, a tots, a tots. 

Hem dit ja que ha estat un mandat complicat, és veritat, en aquest mandat han passat 
moltíssimes coses, però qui s’endú la palma de coses passades és el meu grup, el 
Grup d’Esquerra-MES ha passat de tot. Som molt bona gent, de veritat, però en fi, de 
vegades les coses són complicades. I el que us vull agrair és el respecte que heu 
tingut sempre per totes les coses que han anat passant, ho heu tractat amb 
delicadesa, tot i que a vegades n’hi havia per fer una mica de sang. Per tant, doncs jo 
us agraeixo moltíssim el vostre comportament. 

I un consell, ja que jo me’n vaig, però em sembla que seria una cosa molt interessant. 
A mi el que m’agradaria, hi hagi qui hi hagi a l’equip de govern en el proper mandat, és 
que la barrera que a vegades separa d’una manera massa, massa, massa compacta 
els regidors del govern amb el regidors de l’oposició fos més permeable. Quan 
realment jo he tingut la sensació que fèiem molta feina és quan tots, tots, tots ens hem 
posat d’acord per defensar una idea, per treballar un projecte, etcètera. Ha estat el 
més interessant que hem fet, penso, però ha estat poques vegades, i a vegades 
massa sovint entre l’equip de govern i l’oposició el que hi ha és un riu d’aigua molt 
freda i pocs ponts per passar. Jo crec que això seria una molt bona cosa a tenir en 
compte perquè és realment quan tothom dona el millor de si i quan la ciutadania està 
evidentment molt més contenta. 

Gràcies a tots. Gràcies també a tota la gent, els treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, evidentment que ens veurem, Girona és una ciutat petita, ja no és tan 
delicada, però seguirem veient-nos. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A veure, fa un 
moment la regidora Rosa Maria Jaumà deia que tenint en compte el lloc que ocupava 
a la llista no es pensava que arribés mai a ser regidora... (Rialles.) Bé, davant d’això, 
no cal afegir res més, em sembla, perquè s’ha entès perfectament. Jo passava per allà 
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i en un moment determinat, davant d’un succés extraordinari que va comportar moltes 
coses, aquí estic. I deixem-ho aquí. 

En tot cas, també dir que en el moment que arribes aquí, en els primers moments que 
et converteixes en regidor i, a més, regidor de govern, el primer que penses és a dir, 
escolta, ha de ser el teu moment, ara comences a canviar-ho tot, comences a fer una 
feina en aquells temes que m’apassionen, com són els temes ambientals, qüestions 
que han estat la meva formació i han estat la meva passió al llarg de la meva vida, i de 
mica en mica te n’adones –i que em perdoni en Miquel Martí i Pol– que ni tot està per 
fer, ni tot és possible. Te n’adones que ni tot està per fer, perquè partim d’una feina 
que moltes vegades ja està feta, que hi ha molta gent, estem a les espatlles de 
gegants, molta gent que durant anys i panys hi han estat treballant per la ciutat i que 
han deixat la seva petjada, regidors de diferents colors, de diferents èpoques, que de 
mica en mica han persistit i han construït ciutat. I a més a més, que no tot és possible, 
que sempre hi ha alguns frens, que hi ha alguns elements que allò que penses, 
aquella voluntat política famosa que no sempre es pot aplicar el cent per cent. I això 
crec que..., i repeteixo, que em perdoni Miquel Martí i Pol i que em perdoni amb el seu 
poema Ara mateix, però crec que això moltes vegades ho hauríem de tenir tots una 
mica en compte, sobretot quan estem al govern municipal o en un govern en una altra 
escala municipal. 

En tot cas, crec que entre tots, també entre aquells tècnics i tècniques de l’àrea, que 
moltes vegades estan a l’ombra, o de les diferents àrees, però que el seu paper és 
transcendental per poder fer canvis, per poder fer idees, fins i tot, que moltes vegades 
et fan una ajuda inestimable fins i tot quan tu dius «escolta, farem això, farem allò 
altre», et diuen, ei, et posa una mica de seny. Tot això s’ha de tenir en compte i tota 
aquesta gent també l’hem de tenir aquí. I moltes vegades també el paper de la 
cordialitat i els diàlegs que hem tingut entre tots nosaltres algunes vegades ens hem 
posat d’acord, altres no, però crec que entre tots i totes hem aconseguit de tirar 
endavant la ciutat. 

I acabo també només amb una mica de..., un temor en clau personal que crec que 
molts d’aquí persistim, perdó, compartim, és cert que durant tot aquest temps, durant 
aquests darrers anys han estat temps difícils en el món de la política en general, estem 
en uns moments en què la política està potser pitjor que mai, però si hi ha un temor 
que a mi personalment moltes vegades no em deixa dormir del tot és l’ascens dels 
populismes i especialment de l’extrema dreta, que encara que es vesteixi de seda, 
dreta és. Per tant, només dir moltes gràcies i estiguem amatents. 

Gràcies.  

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

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Bé, permeteu-me que..., bé, el primer 
que faré és l’agraïment no tan sols als membres del meu grup, sinó també a tots els 
regidors que ens heu acompanyat, que hem estat junts aquests quatre anys, sobretot 
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per la part de la relació personal que hem mantingut amb la majoria, per no dir tots, i 
pel respecte i per la bona sintonia que hem tingut, malgrat les diferents opinions i les 
diferents maneres de pensar, que és el que dèiem abans. Jo destacaria dues coses en 
aquesta legislatura, primer, la complicitat de la legislatura i que, malgrat tot, la bona 
sintonia que a nivell personal sobretot hem mantingut. 

Per tant, gràcies per la paciència, per la vostra comprensió amb mi, segur que ho 
podia haver fet millor, he intentat fer tot el que he pogut, al cent per cent, ningú pot dir 
que no he donat tot el que tenia i més, sobretot, sobretot en el meu primer objectiu, 
que no sé si ho sabeu o no, però la meva..., jo m’he dedicat a la política només per 
una raó, per defensar un barri que jo vaig estar quaranta-sis anys com a director i com 
a mestre, que jo me l’estimo molt i que m’havia de jubilar i jo vaig pensar que potser 
podria ajudar aquell barri des de l’altra part, que és des de dins del consistori. Per això 
amb en Carles Puigdemont vam tenir una xerrada, un pacte, i que la meva intenció 
només, només era poder ajudar els barris, sobretot aquells barris. Jo volia ajudar 
aquell barri, però després m’he adonat que he tingut la sort de conèixer altres barris i 
veure també que la gent, doncs, és diversa, però que m’han fet estimar moltíssim, de 
veritat. 

I més que acomiadar-me del consistori, el que vull és acomiadar-me de la gent, els 
barris és que inclús estic emocionat perquè els trobaré a faltar, o sigui, no sabeu el 
que és estar tot el dia a carrer, «patejar-te» els barris és una cosa impressionant, 
conèixer la gent, estimar la gent, fer amics, i de veritat que us dic que ara el que 
trobaré a faltar més, a part de vosaltres, evidentment, més que la política és la 
companyia de la gent i el poder estar amb ells i ajudar-los. 

A part dels veïns, donar un record a tots els tècnics de les meves àrees, que primer va 
ser Joventut i Participació i després va ser Cooperació, que les àrees evidentment que 
ha sigut una feina també molt agradable, però que de veritat que el que és 
impressionant i jo us aconsello que feu és: aneu pels barris, parleu amb la gent, sentiu 
el que ells viuen, les seves necessitats i quan vas a dormir, és el que he sentit tota la 
vida des que era director, no?, te’n vas a dormir dient «no sé si he assolit o no 
l’objectiu», però te’n vas a dormir tranquil perquè has fet tot el que has pogut per la 
gent i per tota la ciutadania. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona 
tarda. Avui pot ser el meu últim Ple en aquest Ajuntament i per això vull aprofitar per 
acomiadar-me. Han sigut vuit anys molt intensos de dedicació a la ciutat, la ciutat que 
va acollir els meus pares i que jo he tingut l’honor de servir. Vaig començar amb en 
Carles Puigdemont, qui va obrir les portes a la política municipal, des d’aquí li vull 
agrair la confiança i desitjar públicament que pugui tornar a casa ben aviat. Tots els qui 
som aquí hem coincidit amb ell en aquest Ple i si una cosa m’ha ensenyat la política 
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local és que les persones han d’estar sempre per sobre de qualsevol ideologia. Des 
d’aquí vull aprofitar aquest moment de comiat per recordar-lo i recordar tots aquells 
que estan privats de llibertat. 

Vull també agrair la confiança de l’alcaldessa Marta Madrenas, amb qui sempre m’he 
sentit valorat i amb qui he viscut també moments especials i fites importants per a la 
ciutat. He pogut viure ben de prop la seva capacitat de treball, la seva determinació i la 
defensa de les seves conviccions, i una visió de ciutat que comparteixo de vetllar 
sempre especialment per petits detalls. Desitjo que a partir del mes de juny pugui 
continuar sent l’alcaldessa de la ciutat. Crec sincerament que et mereixes 
desenvolupar el teu propi projecte, que és molt bo per a la ciutat. 

Vull també tenir una menció per tots els regidors i regidores amb qui hem compartit 
govern, tothom, gent que s’ha deixat hores i hores de la seva vida personal per fer de 
Girona una ciutat millor. Per mi ha sigut una sort formar part d’aquest equip 
extraordinari. Els regidors i regidores de l’oposició, més enllà de les nostres 
diferències, crec que sempre he intentat buscar el millor per a Girona, amb sinceritat i 
honestedat. Vull també agrair-vos la vostra predisposició i les reflexions constructives 
que hem fet aquests anys, tot i que m’hagués agradat que quan us he presentat una 
proposta i l’heu trobat encertada, m’heu dit que sí, que us semblava bé, però que el vot 
seria negatiu. Ha estat una llàstima, perquè, en definitiva, qui perd és la ciutat. I com 
ha dit la Maria Mercè Roca, això seria un consell a tenir en compte els nous regidors o 
els que pugueu repetir. 

Plego orgullós de la petjada que queda a la ciutat del meu pas per l’Ajuntament i 
també els amics que deixo a tantes i tantes associacions i entitats i en especial als 
barris als quals he estat regidor. Des que vaig anunciar que no continuaria, he rebut 
moltíssimes mostres d’agraïment i afecte per la feina feta i això per mi és el més 
important. Veure com la gent et valora la feina sens dubte és un motiu de satisfacció. 

Ara recuperaré temps per mi i per la meva família, especialment la meva dona, avui 
present, a la qual els vull agrair que m’hagin permès dedicar-me a la ciutat que tant 
estimo i a la qual continuaré servint des de fora de l’Ajuntament. 

Vull demanar disculpes per aquells errors que hagi pogut cometre, sempre he posat 
l’interès general pel davant. Si algú s’ha sentit no atès o perjudicat, li demano 
disculpes. Vull agrair a totes les persones que han treballat amb mi a les diferents 
àrees, treballadors municipals, tècnics, caps d’àrea: gràcies per les coses que m’heu 
ensenyat i per la vostra col·laboració. Moltes gràcies a tots i totes, per mi ha sigut un 
plaer haver compartit amb vosaltres vuit dels anys més intensos de la meva vida. Ens 
anirem veient per la ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas... 
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Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Parlaré en nom de tot el 
grup. I sí, fer una reflexió, la gent parla d’una legislatura complexa o amb certes 
dificultats, jo..., el nostre grup el que entenem és que el que ha succeït és quelcom que 
té un valor important i és que s’ha escurçat la distància entre la política i la ciutadania. 
És a dir, cada vegada els ciutadans mostren..., gràcies a aquesta democratització de 
la cultura i de l’educació, ha fet que els ciutadans cada vegada vulguin ser molt més 
partícips del que succeeix diàriament en qualsevol de les administracions i aquest 
esforçament fa, a diferència del que s’ha dit i he sentit, que a voltes algun alcalde d’un 
municipi que podia considerar-se més gran o més petit, sigui cridat per defensar una 
idea de país. I jo crec que això no és res a retreure, sinó que és quelcom positiu i és el 
que demostra que aquesta punta de llança que han estat sempre els municipis des de 
l’època de la república, com en el moment actual, denota que tots podem estar cridats 
qualsevol dia a ser part, partícips, de la configuració d’una idea conjunta de país, que 
és el que va succeir en aquest Ajuntament. 

Per tant, voldria també seguir dient dues coses i destacar-ho en dos, tot i que ho podia 
fer extensiu a molta més gent, primer de tot, al president legítim d’aquest país, Carles 
Puigdemont, que avui està a l’exili, doncs agrair-li l’oportunitat que va donar a tots i a 
cadascun dels regidors que conformem aquest grup que tots coneixeu com a 
Convergència i Unió i que ha anat evolucionant i cada vegada més transversal, doncs 
a poder estar assegut en aquest Saló de Plens per defensar una idea que, com li he dit 
abans, transcendeix la pròpia del municipi i que abasta molt més i parla també de país. 

I en segona instància, defensar quelcom que jo crec que és important dir, més enllà de 
les eleccions que venen, però n’estic convençut que en el fòrum intern de cada un de 
vosaltres com a regidors entendreu el que ara diré, quan hi ha un moment de crisi i de 
dificultat com el que va patir aquest municipi, jo crec que s’ha de valorar que hi ha 
persones que fan un pas endavant, i que demostren valentia. Ser regidor és complex, 
però ser alcalde n’és molt més i quan una regidora, en aquest cas, l’alcaldessa actual 
Marta Madrenas, fa un pas endavant i assumeix un repte com el que va assumir, 
demostra una valentia que és molt difícil de ponderar. Jo li he repetit darrerament 
moltes vegades i la dificultat inicial la vas superar i crec que ha demostrat ser una 
persona que els valors que tenia que eren molt íntegres, doncs la feien molt digna dels 
càrrec que avui ostenta. I, per tant, jo el que li volia és agrair fermament, primer, el pas 
endavant que va fer, però sobretot la confiança que en aquest portaveu li va dipositar, 
tot i les divergències que en moments puntuals podíem haver tingut, però crec que és 
just i clar poder-ho dir. 

Una altra menció abans de parlar de la resta de regidors i em refereixo als que 
conformen el Grup de Convergència i Unió, Avancem i tots els que hi han, ex Unió, 
tots els que hi han, gràcies per ser resilients, moltíssimes gràcies. Perquè tots podíem 
haver defallit, fins i tot entrar el 21, entrar el 19, entrar el 20, el que sigui, podíem haver 
defallit i no haver volgut assumir aquesta realitat. Per tant, gràcies per aixecar el cap i 
dir tirem endavant i fer la feina del portaveu realment molt fàcil. 

I acabo, alcaldessa, per dues qüestions. La primera, vaig a tots els tècnics de 
l’Ajuntament, secretari i interventor, interventor i secretari, gràcies per la feina que feu, 
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a voltes és una feina dura, criticada, poc valorada, poc agraïda, però jo crec que al 
final els punts d’encontre són coincidents amb una idea que és la defensa de la ciutat 
de Girona, i, per tant, agrair la tasca que esteu fent. 

I per acabar, la resta de regidors que preteneu seguir i els que no seguireu, jo sempre 
faig una frase, quan a vegades quan era no regidor, estem parlant de fa vuit anys 
endarrere i veia molts gent amb ganes de ser regidor, ara els contestaria: no sabeu el 
que representa ser regidor, el que representa l’esforç i el sacrifici de treballar. Per tant, 
els que n’heu estat i els que seguireu sent regidors aixequeu el cap ben alt, podem ser 
criticats per moltes coses, segur que no ho fem tot bé, però el caràcter de servei públic 
que tenim per estar aquí, les hores que robem a la família, les hores que robem al 
gaudi personal, inclús en el treball professional, ningú ho sap ben bé prou. I tots 
sabem els equilibris que estem fent per estar cada Ple aquí o treballant per la ciutat de 
Girona. Per tant, moltíssimes gràcies pel que heu fet, pel que heu donat. I als que us 
quedeu, esperem tornar-nos a veure i els que no us quedeu, evidentment cafès i 
dinars i el que faci falta. 

Moltíssimes gràcies a tots. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Després de 
sentir-los a tots vostès és evident que avui finalitza una etapa, una etapa intensa, no 
sé si se’ns ha fet curta o llarga o llarga o curta, depèn dels moments, hi han hagut 
moments excessivament complexos, encara estem vivint moments excessivament 
complexos, que no hauríem d’estar vivint, que no hauríem d’estar vivint. De fet, quan 
vam començar tota aquesta aventura, aquí hi havia assegut un home que tots 
coneixem, que tots havíem compartit estones, que tots havíem compartit cafès, segur, 
segur que algun diàleg intens també, per molts un amic i per Catalunya, el president 
legítim. I ara es troba molt lluny d’aquí, es troba molt lluny d’aquí per defensar uns 
ideals, per defensar els nostres drets i les nostres llibertats individuals, col·lectives, 
està lluny de la seva família, està lluny de tots nosaltres, està lluny de la gent que 
estima i de la seva ciutat estimada. Hem viscut durant tot aquest temps projectes vitals 
molt intensos tots nosaltres, tots nosaltres, en què l’humanisme ens ha acostat, hi han 
hagut naixements, lamentablement hi han hagut morts, persones que ens han 
abandonat i que s’han allunyat de nosaltres, i l’humanisme de tots en aquests 
moments durs ens ha acostat, ens han acostat. I això jo ho vull posar en valor, perquè 
ha estat així. Per això potser m’ha sorprès molt més que aquest mateix humanisme no 
s’hagi mostrat amb l’exili del nostre amic, d’en Carles Puigdemont, d’en Carles. 

En fi, jo vull agrair, primer, evidentment al president Puigdemont que hagués fet que 
tots nosaltres forméssim un equip, un equip del qual me n’he sentit molt orgullosa de 
formar part, que sé ben del cert que hem treballat, i que hem treballat intensament i 
que hem treballat amb un esperit de servei públic immens, i que hem fet tan bé com 
hem sabut, amb els nostres errors, evidentment, amb les nostres contradiccions, 
segur, però també amb els nostres encerts, segur. I, per tant, us volia agrair a tots i a 
cadascun de vosaltres, a totes i a cadascuna de vosaltres haver pogut comptar amb el 
vostre compromís immens. 
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També vull agrair el compromís de tots i cadascun dels regidors d’aquest consistori, 
perquè és evident que si estan asseguts en aquestes cadires és perquè han volgut 
exercir amb compromís l’amor per la seva ciutat, per la nostra ciutat. I això no és fàcil 
en un moment en què el descrèdit de la política és alt, voler estar aquí al davant i estar 
representant determinades idees i assumint depèn de quines responsabilitats però per 
mostrar l’amor per la ciutat i amb un ampli esperit de servei públic, doncs també és 
d’agrair i jo ho agraeixo molt i ho agraeixo sincerament, amb les discrepàncies i 
diferències que tenim tots nosaltres, evidentíssimes en molts casos, menys en d’altres, 
però els ho agraeixo moltíssim. 

Jo crec que tots ens podem sentir satisfets per la feina del govern, però també 
evidentment per la feina de l’oposició, doncs crec que la ciutat està millor que uns anys 
enrere i ha sigut gràcies al treball de tots i d’això tots, tots ens hem de sentir molt 
orgullosos. I a part, tots ens hem de sentir uns privilegiats, uns privilegiats i uns 
afortunats, perquè tampoc és tan usual que la ciutadania et faci confiança perquè 
representem en aquest consistori les seves necessitats, les seves vicissituds i les 
seves preocupacions. I jo crec que tots ho hem intentat i segur que ho hem aconseguit 
fer-ho de forma ben digna. 

Els desitjo moltíssima sort en tots els projectes que ara emprenguin en tots sentits, 
però sobretot en els seus projectes vitals, els desitjo moltíssima sort. I els desitjo una 
cosa que moltes vegades ens oblidem i que, de fet, és el que per mi és més important, 
els desitjo que siguin feliços, els desitjo felicitat. 

I no puc acabar sense fer també un agraïment immens a tota la gent que ha fet 
possible el treball en aquesta casa, a tots els treballadors, a totes les treballadores 
municipals, perquè, en definitiva, sense la seva feina extraordinària, sense la seva 
dedicació extrema, sense posar-nos una mica de seny, com deia el regidor Sastre, o 
d’estar al nostre costat quan volem emprendre actuacions, doncs també seria 
absolutament impossible tirar tot aquest projecte que és aquest gran projecte col·lectiu 
que és la ciutat de Girona. Per tant, moltes gràcies a tots els treballadors municipals. I 
a tots vostès, els desitjo que siguin molt feliços. Moltes gràcies i, en fi, queda tancat 
aquest darrer Ple del mandat. 

Moltes gràcies. 

I dit això, quan són les sis i quaranta-vuit minuts de la tarda s’aixeca la sessió per 
ordre de la Presidència i s’estén la present acta de la qual el secretari general en dona 
fe. 
 
 

 


