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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 21 DE GENER DE 2019. 

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

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

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

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

ORDRE DEL DIA 
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1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
2.1 Expedient 2018047151. Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2018 
relatiu a nomenament del senyor Martí Nadal Pibernat personal eventual. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
 
3. Expedient 2018045816. Modificació del Reglament del Nomenclàtor. 
 
Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 
 
4. Expedient 2018045358. Atorgament de guardons i mèrits amb motiu de la Diada de 
la Policia Municipal de Girona. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
 
5. Expedient 2018012477. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 
de gener de 2018. 
 
6. Expedient 2018025226. Aprovació definitiva esmena modificacions OF 2019. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
7. Expedient 2015001745. Corregir l'errada material detectada en la modificació 
puntual del PGOU núm. 62 - UA 80 Cami vell de Fornells. 
 
PROPOSTES URGENTS. 
 
MOCIONS. 
 
8. Expedient 2019001198. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la 
revisió del Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el Servei Escolar de 
Transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 
 
9. Expedient 2019001519. Moció que presenta el grup municipal del PPC per a 
constituir i posar en funcionament de manera immediata el Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció. 
 
10. Expedient 2019001520. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a 
facilitar el tràmit del descompte en el consum d'aigua per a les famílies nombroses. 
 
11. Expedient 2019001521. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 
Girona per forçar l'ampliació del Parc Públic d'Habitatges. 
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12. Expedient 2019001632. Moció que presenta el grup municipal de C's referent a 
estudiar la conveniència de la millora de les estacions de Girocleta per optimitzar l'ús i 
la seguretat a la ciutat. 
 
PART DE CONTROL. 
 
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2018016483 a la número 
2018025047, des de 1 de desembre de 2018 fins a 31 de desembre de 2018. 
 
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 7 de 
desembre de 2018 (ordinària), 14 de desembre de 2018 (ordinària), i 20 de desembre 
de 2018 (ordinària). 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, molt bona tarda. Els hem 
explicat que previ a l’inici del Ple hi ha una petitíssima intervenció, en aquest cas, del 
senyor Bubacarr Baldeh, que és president o que actua com a president de la 
Federació d’Associacions d’Àfrica Negra i que és molt benvingut. De fet, hi havia un 
escrit o una declaració que volen fer avinent a molts llocs, a molts municipis. No era ni 
per temps ni per forma..., s’avenia amb cap de les fórmules amb què en aquest Ple es 
permet la participació ciutadana, però com que ja ho faran d’una altra manera, ara com 
a mínim, com que són aquí, previ al Ple, amb uns poquíssims minuts, perquè hem de 
donar inici al Ple, té la paraula per referir-se a què volien fer i per explicar que vindran 
en la propera sessió. Endavant. 

Sr. Bubacarr Baldeh (en nom de Federació d’Associacions d’Àfrica Negra): En 
primer lloc, molt agraït, donar gràcies a totes les institucions de Girona per permetre’ns 
entrar aquí i poder explicar la nostra problemàtica com a immigrants, com a gent que 
vivim aquí. Llavors jo em dic Bubacarr Baldeh, més conegut per Buba, i soc president 
de Federació d’Associacions d’Àfrica Negra establerts a Catalunya. Llavors tenim això 
preparat per veure si ens pot permetre d’aquí a un mes o el que sigui per poder llegir 
en un ple, perquè volem que això entri com un document institucional, perquè el nostre 
objectiu és portar això a totes les capitals de província de Catalunya, això vol dir 
Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Demà també tenim una entrevista amb 
l’alcaldessa de Barcelona sobre aquest tema, el dia 30 amb els defensors del dret dels 
pobles, els set portaveus del Parlament de Catalunya a les tres, dia 30, dimecres, a les 
tres. Llavors, moltes gràcies per aquesta oportunitat, esperem poder arribar aquí, 
explicar la nostra problemàtica que tenim com a Àfrica Negra. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): senyor Bubacarr Baldeh, com 
que això vostè pretén fer-ho com a declaració institucional llegida per vostès, nosaltres 
ara aquests dies, si tots els grups municipals hi estan d’acord, es pot fer com a 
declaració municipal i després vostè ja seria cridat a venir-la a llegir. I ara els tràmits ja 
l’informaran com s’ha de fer. Moltíssimes gràcies per haver vingut aquí i participar. 
Gràcies. Bona tarda.  

1.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Bé, doncs ara sí, donem inici a la sessió ordinària del plenari del mes de gener. En 
primer lloc, com saben, ens agrada sempre fer molt breument, també ho seré molt de 
breu avui, una referència al mercat del treball, ja podran comprovar vostès en el 
document que se’ls ha facilitat que de nou torna a haver-hi un descens interanual, 
també mensual, en aquest cas, és a dir, saben que passat l’estiu i fins a Nadal sempre 
tots els anys augmenta una miqueta l’atur, les persones registrades a l’atur, però 
enguany ara aquest mes de desembre, doncs ja comença a iniciar el canvi de 
tendència de també quan ens anem dirigint cap a l’agost, doncs sempre hi han 
aquestes reduccions també de les persones que estan inscrites a l’atur. 

I, per tant, a final de desembre de 2018 podríem dir que Girona tenia 4.966 persones 
inscrites a l’atur, és el sisè any consecutiu de reducció només de desembre, des del 
desembre de 2012 és l’any amb les xifres..., que s’ha reduït, disculpin, des de 2012, un 
34,36 per cent i que portem exactament seixanta-un mesos consecutius amb reducció 
interanual de l’atur registrat a Girona. Si els sembla bé, ja tenen la resta del document i 
no m’allargo més avui. 

Sí que respecte a Adif, com que m’ho han preguntat alguns de vostès i que m’han dit 
per què no ho deia, doncs és cert, ho dic, i és que saben vostès que vam proposar una 
sèrie de reunions al subdelegat del govern perquè ens va dir que era l’interlocutor pel 
tema d’Adif i que no tenim l’hora per a les reunions, ni nosaltres ni els responsables 
veïnals. I, per tant, doncs, bé, hi tornarem a..., bé, hi parlarem i si no, doncs no ho sé, 
haurem de veure de quina manera recuperem les relacions directament amb Adif per 
veure com podem desencallar aquesta finalització d’aquestes obres. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2018 relatiu a nomenament del 
senyor Martí Nadal Pibernat personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Martí 
Nadal Pibernat amb NIF 41546591N, assessor del grup municipal de la CUP, 
assimilable al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 
hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 1.354,85 €, amb efectes del dia 5 
de desembre de 2018. 
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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. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte al tema de decrets i 
acords a donar compte al Ple, saben que poden fer vostès la fiscalització que 
considerin convenient al final del Ple. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

3. Modificació del Reglament del Nomenclàtor. 

El 10 d'octubre de 2016, el Ple de l'Ajuntament de Girona va adoptar, entre d'altres, el 
següent acord: "Aprovar definitivament el "Reglament de creació i funcionament de la 
Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions de 
vies urbanes i espais públics del municipi de Girona". 

Atès que, després d'un temps de vigència d'aquest reglament, així com de 
l'experiència assolida en la seva aplicació, es va posar de manifest la necessitat de 
modificar algun punt del seu articulat, es va redactar per part de l'equip tècnic 
responsable, una nova proposta de Reglament. 

Vist l'informe d'impacte de gènere, de data 16 de març de 2018, elaborat per part de 
l'equip tècnic responsable de les qüestions de gènere de l'Ajuntament de Girona 
(annex a l'expedient). 

Vist l'informe nº 98/18 emès pels Serveis Jurídics d'aquest Ajuntament que conclou 
que, ateses totes les consideracions i extrems proposats, s'informa favorablement a la 
modificació del Reglament (annex a l'expedient). 

Vist que, en data 19 de novembre de 2018, la Comissió del Nomenclàtor, reunida en 
sessió ordinària, va acordar el text final de l'articulat de la modificació del Reglament 
del Nomenclàtor. 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Creació i funcionament 
de la Comissió del Nomenclàtor i del procediment per a l'assignació de denominacions 
de vies urbanes i espais públics del municipi de Girona, que afecta als articles 4, 6, 7, 
8, 9, 10 i 12, en els termes que figuren en el document annex. 

Segon.- Sotmetre a informació pública el reglament modificat per un termini de trenta 
dies, comptats a partir de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de 
la Província, als efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments, tot significant-se 
que, en el supòsit de no presentar-se'n, la modificació s'entendrà aprovada 
definitivament, de conformitat al que determina l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, passaríem ja al punt 
número 3 de l’ordre del dia, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta el regidor Narcís Sastre. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU):  Gràcies alcaldessa. A l’edició del 10 de gener, el 
setmanari britànic The Economist parlava de..., es feia ressò del seguit de campanyes 
ciutadanes que hi ha lloc a tot Europa que volen posar de relleu quin és el biaix de 
gènere que hi ha als carrers de la majoria de ciutats del continent, i al final acabava 
amb una frase, una sentència que és: «La invisibilitat de les dones als carrers 
d’Europa és un problema històric, una realitat, una evidència, per exemple, si tenim en 
compte que en ciutats com ara París, només el 2,6 per cent dels carrers tenen nom de 
dona, contra un 31 per cent que tenen nom d’home.» 
 
A Girona, la representació femenina en els espais públics urbans de la ciutat és una 
mica millor, però clarament insuficient tenint en compte els fets històrics que s’han anat 
succeint. En aquesta ciutat només un 7 per cent dels espais públics de la ciutat tenen 
nom de dona, contra un 41 per cent que tenen nom d’home. Per tant, corregir aquest 
biaix de gènere a dia d’avui és una obligació, gairebé diria una obligació moral, de 
manera que corregir-ho és quelcom que ens interpel·la a tots i a totes per poder-ho fer 
possible. 
Poder corregir aquest biaix, poder millorar aquesta desproporció actual que hi ha és 
una de les qüestions que han estat de les més rellevants aparegudes a la modificació 
del reglament del nomenclàtor. És cert que en el reglament que vam aprovar el 2017, 
ara fa aproximadament un any i mig, aquest tema ja es recollia, però aquesta 
modificació que presentem avui, que és una modificació bàsicament de qüestions 
tècniques, de qüestions de matís respecte al que havíem anat veient sobre la marxa 
que s’havia de resoldre, en el que és el funcionament de la Comissió del Nomenclàtor, 
però també s’ha introduït aquesta qüestió, que és el tema de gènere per intentar 
assegurar la correcció d’aquest biaix. A partir d’ara, en totes les propostes que passin 
a la comissió es preveu que dues terceres parts, el 66 per cent de les propostes 
seguides, tinguin nom de dones per així de mica en mica poder corregir aquesta 
desproporció que hi ha a dia d’avui. 

El que document que avui portem a Ple, com vostès saben perfectament, és un 
document que es va aprovar a la darrera Comissió del Nomenclàtor, es va fer una 
comissió expressament per poder fer aquesta reforma del reglament de la mateixa 
comissió. Per tant, entenem que aquest document que portem avui, que és un 
document que bàsicament, com he dit, fa matisos, petites esmenes, al que ja hi havia 
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ara, però tot i així és un document consensuat, un document que està parlat i, per tant, 
avui ens veiem en condicions de presentar aquesta proposta, bé i sabent, com bé que 
segurament sentiran alguna intervenció, que hem de ser operatius. Per tant, ja avanço 
que de seguida que aquest reglament entri en vigor, ja convocarem de manera 
operativa la Comissió del Nomenclàtor per poder procedir a posar noms de la ciutat 
allà on s’escaigui. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, és que m’ha 
sorprès una mica la intervenció del senyor Sastre. Si a Girona la voluntat hagués sigut 
incrementar aquest 7 per cent que aquí s’ha fet referència, ja es podia fer: el 
nomenclàtor aprovat l’octubre de 2016 ja parlava de l’equilibri de les propostes que 
s’havien de fer. Per tant, home, jo basar tota aquesta modificació només amb 
l’argument que ha donat, ho veig una mica simplista, sincerament ho he de dit. I altre 
cop crec que tornem a caure en l’error d’obligar-nos a una cosa que no hauria de ser 
obligatòria en el sentit que hauria de sortir de les propostes i que hauríem de valorar, 
doncs el currículum, o les accions o l’activitat feta per aquella persona que es proposa 
tenir una..., que el seu nom per un espai de la ciutat, sigui home o sigui dona, però no 
obligar-nos a nosaltres mateixos a tenir ara aquest, com deia ell, 66 per cent. Podria 
ser un 100 per cent, podria ser un 90, podria ser un 99, però és que el reglament que 
tenim actual ja ho permet, i parla ara en tot moment de buscar l’equilibri precisament 
per acabar amb el biaix que sabíem que teníem a la ciutat. 

Per tant, si del 2016 a ara no s’ha fet o no hi ha hagut la voluntat de fer-ho, perquè ara 
un article diu que estem obligats tots, o sobretot l’equip de govern en aquest cas, que 
és qui fa les propostes, ho farà? Jo sincerament he de dir que tinc els meus dubtes. 
Però aquest no és l’únic canvi que hi ha de redacció i de matisos o de detalls, com 
deia el senyor Sastre, en el reglament, n’hi ha d’altres. Per exemple, a mi em preocupa 
que l’article 10, el 10.1, quan es regula qui d’ofici pot demanar un canvi de nom o 
posar un nom a un nou espai de la ciutat, es dicti tot un seguit de qui ho pot fer i 
acabem amb un «etcètera». Vostès saben el que vol dir «etcètera»? Doncs no cal que 
posem res, perquè si ho acaba amb un «etcètera», vol dir que ho pot fer tothom d’ofici. 
Si posem un reglament que s’actuarà d’ofici un «etcètera» és com dir «escolti, que ho 
faci qui vulgui». 

Bé, és un detall molt petit? Home, però jo crec que molt important perquè obre la porta 
al fet que li pugui reclamar un canvi de nom en qualsevol moment, qualsevol persona i 
sense cap mena de requisits o de... (Veus de fons.) En l’article 10.2 es modifica tot el 
redactat i... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta: Se li ha apagat... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): perdoni, a l’article 10.2, canviem el redactat, 
afegim coses noves i només parlem d’aprovació al Ple, en cap moment es preveu que 
es pugui desestimar en el Ple una proposta que vingui de la Comissió del 
Nomenclàtor. Home, jo crec que sí, es pot aprovar o es pot desestimar, el Ple es 
sobirà de votar i, per tant, jo crec que obviar... Perquè si després es desestima, què 
passa? Por tornar a plantejar-se a la comissió o no es podrà tornar a plantejar? Tot 
això també queda en un buit perquè no..., i ja acabo, perquè no es parla de 
desestimació de les propostes. 

Per tant, és veritat que hi va haver una comissió expressa per aquestes modificacions, 
nosaltres considerem que el reglament s’havia de millorar, segur que sí, però que no 
s’acaba de millorar del tot, que segueixen quedant coses que no es regulen o que no 
acaben de quedar clares i, per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest punt. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor, nosaltres ens 
abstindrem en la votació d’aquest punt. Nosaltres creiem que hi ha un seguit de canvis 
que entenem que no són substancials, alguns d’ells, d’aquests canvis, ja li dic que 
nosaltres els valorem positivament com ara, per exemple, que les convocatòries de les 
sessions de la comissió siguin notificades amb quinze dies d’antelació i o que es reguli 
explícitament el procediment que s’ha de seguir per canviar el nom d’espais que ja 
existeixen a la ciutat. 

Nosaltres creiem que hi ha canvis, però, en aquest reglament que han quedat 
indeterminats a l’espera del que pugui regular-se internament. Nosaltres concretament 
ens referim a l’apartat 4 de l’article d’aquest reglament, que és un punt que ja es va 
debatre a la comissió i que diu que per aprovar un canvi de denominació d’un espai ja 
existent caldrà, literalment, «el consens majoritari de les persones propietàries de les 
edificacions existents». I aquest concepte indeterminat de «consens majoritari», home, 
doncs no ha estat aclarit a través del reglament que vostès ens proposen a votació 
avui. De fet, ni aquest ni la resta de punts que a la Comissió del Nomenclàtor van 
quedar exclosos de votació, de modificació acordada en aquella sessió a la qual vostè 
feia esment, han estat finalment modificats, de tal manera que la proposta que avui 
ens porten és la mateixa que ens van presentar el mes de novembre. 

Home, a mi em fa gràcia també, «gràcia», entre cometes, que hagin optat per canviar 
l’article 10 del reglament en el sentit que ja no caldrà que l’acord de la comissió passi 
per Junta de Govern Local, sinó que les propostes s’elevin directament en aquest 
plenari. Jo crec que això ho fan precisament perquè encara els dura l’ensurt del Ple de 
febrer de 2018 quan van pretendre saltar-se aquest reglament, que és el que van 
intentar fins al final, saltar-se el reglament de la Comissió del Nomenclàtor amb el 
canvi de denominació de la plaça de la Constitució, vostès pretenien portar-lo a aquest 
Ple sense haver-lo elevat prèviament a la Junta de Govern Local. Recordem que la 
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van acabar convocant poc abans del Ple, per tant, intentaven saltar-se aquest 
reglament. 

I finalment nosaltres hem de fer esment que l’informe d’impacte de gènere que s’ha 
elaborat per part dels tècnics d’aquesta casa, home, doncs li haig de dir, regidor, que 
no han tingut gaire èxit, perquè de les sis recomanacions que es fan en aquest informe 
només en veiem reflectida una a la proposta que avui es vota. 

Per tant, com li deia, regidor, nosaltres ens abstindrem en la modificació del reglament. 
La raó essencialment no és pel que diu el reglament, sinó, com ja li he dit, hi ha canvis 
que són poc rellevants, nosaltres creiem que vostès, doncs, han emprat canvis que 
realment no són substancials en aquest reglament del nomenclàtor, ho vam demostrar 
l’any passat tirant pel dret, com li deia, amb el canvi de denominació de la plaça 
Constitució, van ignorar aquest reglament, i nosaltres estem segurs, regidor, que ho 
tornaran a fer en un futur si ho consideren necessari, i tot per difondre la seva causa. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
municipal votarà a favor, tot i que hem de ser crítics perquè considerem que el 
reglament del nomenclàtor és un gran projecte per a aquesta ciutat. Pensem que les 
modificacions proposades per aquesta nova versió del reglament són insuficients i poc 
substancials. El reglament té més de dos anys de vida, acumulem suficient experiència 
com per poder abordar les qüestions d’importància i no les menors com fins ara. 
Pensem que amb l’excusa que els retards petits són deguts a qüestions tècniques hem 
perdut temps i l’oportunitat de millorar el reglament pel que fa als procediments de 
tramitació d’expedients, la relació amb la ciutadania, els protocols en casos de canvis 
de denominació, etcètera. 

Per finalitzar, aprofito per traslladar el comentari general dels veïns pels retards en la 
gestió de les contestes, que s’hauria de regular també, com a qualsevol acte 
administratiu. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Des 
del nostre grup municipal votarem a favor d’aquesta renovació del reglament del 
nomenclàtor. Vam fer aportacions ja en la reunió i se’ns va incloure el que vam dir, allà 
mateix es va buscar el redactat que podia ser factible. També veiem que s’ha 
incorporat aquesta introducció del percentatge de gènere, si bé estic d’acord amb la 
portaveu Concepció Veray que és cert que fins ara ja es permetia, diguéssim, poder..., 
hi havia un marge ampli per poder treballar en aquest sentit. Doncs també és cert que 
aquest percentatge veiem que aquest any tampoc és que hàgim augmentat gaire en 
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aquests dos anys. En aquest sentit, doncs poder ajudarà a acotar-ho una mica més –
tampoc és garantia, és cert també. Però de nou ens semblava que era un pas, anant 
una mica més enllà, i en el seu moment també vam participar plenament en el 
reglament i, per tant, doncs en aquest sentit creiem que és un bon reglament a grans 
trets. 

Ara bé, també és cert que jo crec que el regidor ja ho intuïa i ho ha apuntat en la seva 
intervenció, ens preocupa i ens molesta l’ús que s’està fent per part del govern 
d’aquesta comissió. I és que durant un any..., hem trigat pràcticament un any per fer 
unes modificacions que el mateix regidor ens deia que eren detalls petits, tècnics –no 
sé exactament com ho ha expressat–, però és cert que no justificaven un any d’inacció 
de la comissió. Durant aquest any només s’ha reunit i s’ha debatut quan al govern li ha 
interessat, pels motius que al govern li han semblat oportuns i, en canvi, s’ha negat de 
l’altre portar a aprovació altres aportacions que tant entitats com els mateixos grups 
polítics havien fet i que han quedat apartades, mentre es feia aquesta revisió del 
reglament, que per nosaltres no justificava això que quedés aturat. 

Per tant, tenim la llarga llista de propostes de denominacions que no han estat ni 
plantejades com a tals, sinó que simplement s’han incorporat en el decàleg en algunes 
ocasions..., no en el decàleg, en el catàleg, perdó, però no han estat plantejades com 
a noves denominacions i tenim també diverses propostes que des del primer moment 
es van fer de treball als barris que tampoc s’han abordat, perquè el fet que no hi hagi 
hagut un ritme de treball de la Comissió del Nomenclàtor també ha fet que no 
s’avancés amb diverses línies de treball que sí que s’havien apuntat en aquesta 
comissió. 

Per tant, no hem avançat ni en l’equilibri de gènere, a més a més, ni tampoc en temes 
de memòria històrica i això ens sap greu, ens sap greu perquè creiem que l’arrencada 
que havia agafat aquesta comissió valia la pena mantenir-la i avançar en aquestes 
dues línies que eren prioritàries per nosaltres. 

Per tant, tenim la sensació que tot i que de la comissió s’ha avançat ben poc en 
l’obertura del nomenclàtor i també en la participació ciutadana que permetia el fet de 
disposar d’aquesta comissió. Lamentem això, però, malgrat tot, votarem a favor del 
reglament, que creiem que sí que serà positiu i esperem que sigui un nou punt 
d’inflexió per, aquesta vegada sí, anar endavant ràpidament. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, la senyora 
Maria Mercè Roca. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres estem molt contents que per fi es porti aquí per votar finalment la modificació 
del reglament. Hi votarem a favor. Pensem que s’ha treballat molt, n’estem contents de 
la feina que es va fer a la comissió, però també és cert, com han dit altres grups, que 
ens hauria agradat treballar amb una miqueta més de celeritat i de marxa. Nosaltres 
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pensem que, tot i algunes coses que es podien millorar, el nomenclàtor ha quedat bé, 
ens agrada aquesta potenciació i visibilització de les dones, nosaltres sí que estem 
d’acord amb aquesta discriminació positiva, perquè sempre hi ha d’haver..., per 
aconseguir una normalització, primer hi ha d’haver aquesta discriminació positiva. 

El que nosaltres hi haguéssim afegit era una disposició transitòria amb relació a un 
criteri molt específic que és el de la memòria històrica. Ens sembla molt important. Els 
noms de les ciutats que facin referència a la història i explicar la història d’una manera. 
És a dir, que la ciutat busqués els noms que tenen relació amb la dictadura i els 
substituís per altres noms. Això sí que es pot fer políticament, però no hagués estat 
malament que s’hi hagués donat també cobertura jurídica introduint-ho en el reglament 
del nomenclàtor. Però, com he dit, hi votarem a favor. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, gràcies per 
les intervencions. Hi ha una cosa que s’ha sorprès una mica per part dels portaveus 
del PP i de Ciutadans. El dia 19 de novembre hi va haver reunió de la comissió per 
tractar aquesta reforma de reglament, allà es van fer moltes propostes, la majoria van 
ser recollides, es va parlar a bastament de tots els temes, no es pot dir que fos el 
mateix document que es va portar, perquè el document que en va sortir va ser un 
document substancialment diferent. 

I, a més a més, hi ha una qüestió que em sorprèn que és també que de seguida que 
vam acabar aquella reunió vam dir: «Els enviarem aquest document per si hi ha algun 
comentari o alguna aportació a fer abans d’anar a Ple.» En aquests seixanta-tres dies 
que han passat des d’aquella reunió, no hi ha hagut cap comentari, cap aportació més, 
ni res, en canvi avui es fan evidents alguns comentaris, algunes crítiques, que 
francament sorprèn una mica. Potser és que s’acosten eleccions i qualsevol moment, 
fins i tot la reforma, sí, menor, del reglament del nomenclàtor és un bon moment per 
sortir una mica i per marcar biaix partidista, però escoltin, en aquella comissió estem 
contents de la feina que es va fer i estem contents de la feina que va sortir. 

Gràcies. 

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

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

COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 

4. Atorgament de guardons i mèrits amb motiu de la Diada de la Policia 
Municipal de Girona. 

Vistes les instàncies adreçades a l'Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament pels 
ciutadans i ciutadanes de Girona manifestant el seu agraïment i/o felicitació per 
l'actuació del personal de la Policia Municipal, i vistos així mateix els comunicats 
interns emesos pels comandaments de les diferents seccions del servei de seguretat 
relatius a l'actitud i especial dedicació del personal de la unitat en el compliment de les 
seves obligacions i càrrecs. 

Atès el contingut de l'acta aixecada amb motiu de la reunió de la Comissió de 
Guardons, celebrada el dia 16 de novembre de 2018, sota la presidència de 
l'Alcaldessa, la senyora Marta Madrenas i Mir. 

D'acord amb el que disposa l'article 10.4 del Reglament de Guardons i Mèrits de la 
Policia Municipal, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 14 de desembre 
de 2015. 
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Primer: Atorgar els guardons que es relacionen a continuació, i procedir al seu 
lliurament el dia 22 de gener de 2019, amb motiu de la celebració de la Diada de la 
Policia Municipal. 

D'acord amb el disposa l'article 6 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 
Municipal, atorgar la Creu al Mèrit Professional, categoria d'argent: 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10180, per la seva actuació meritòria quan va 
realitzar una intervenció al carrer Orient 85, durant la qual va resultar ferit. 

D'acord amb el disposa l'article 6 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 
Municipal, atorgar la Creu al Mèrit Professional, categoria de bronze: 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10227 per la seva actuació meritòria quan va 
realitzar una intervenció al carrer Orient 85. 

A l'agent de la Policia Municipal de Girona amb TIP 10205, per la seva intervenció 
estant fora de servei, que va acabar a la detenció de l'autor d'un robatori amb 
violència. 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10225, per la seva actuació amb una dona 
que es volia suïcidar al Pont de Fontajau. 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10240, per la seva trajectòria a la Unitat 
Canina de la Policia Municipal amb més de 3000 actes aixecades, 70 detencions per 
delictes contra la seguretat pública, que juntament amb la gossa "Blanca" ha contribuït 
al prestigi i bona imatge del cos de la Policia Municipal de Girona. 

D'acord amb el disposa l'article 5 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 
Municipal, atorgar la Creu d'honor al Mèrit policial: 

A la gossa de la Unitat Canina "Blanca", per la seva trajectòria a la Unitat Canina de la 
Policia Municipal amb més de 3000 actes aixecades, 70 detencions per delictes contra 
la seguretat pública, i per contribuir al prestigi i bona imatge del cos de la Policia 
Municipal de Girona. 

D'acord amb el disposa l'article 8 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia 
Municipal, atorgar els diplomes que tot seguit es detallen, com a reconeixement per 
haver contribuït d'una manera notòria en el seu suport a la Policia Municipal i/o per 
premiar aquelles actuacions quotidianes, que per circumstàncies, s'han situat en un 
pla superior a les desenvolupades dins del nivell normal en el compliment del servei. 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10169, per la seva actitud professional i de 
lideratge. 

Al sergent de la Policia Municipal, amb número de TIP 10170, per la seva implicació i 
responsabilitat amb la implantació de nous programes de gestió policial. 
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Al senyor Juan Francisco Rico Patón, agent cívic del servei de seguretat, per la seva 
implicació i responsabilitat amb la implantació de nous programes de gestió policial. 

A l' agent de la Policia Municipal amb TIP 10225, per la detenció d'un home que 
acabava de fer cinc robatoris en interior de vehicles mentre es trobava fora de servei. 

A la senyora Carol López Tortosa, tècnica de l'Oficina de Comunicació de l'Ajuntament 
de Girona, per la seva col·laboració amb la Policia Municipal. 

A l'Intendent Major de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet amb TIP 124, al 
caporal de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet amb TIP 131, i a l'agent de 
la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet amb TIP 104, pel seu assessorament 
durant la implantació del programa policial SIPCAT a l'Ajuntament de Girona. 

A l'Intendent Major de la Policia Local de Terrassa, i al senyor Francisco Javier 
Cayuelas Vergés, agent de la Policia Local de Terrassa, per la seva col·laboració amb 
la Policia Municipal de Girona. 

Al senyor Carlos Aragón Gómez, inspector de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per la 
seva col·laboració amb la Policia Municipal de Girona en la formació per a la protecció 
de persones. 

Al senyor Chakib Mounassib Benseria, per la seva col·laboració amb la Unitat Canina 
de la Policia Municipal en tasques de traducció i recolzament. 

Al senyor Daniel ventura Segura, per la seva col·laboració amb la Policia Municipal en 
la detenció d'una persona. 

Al senyor Joan Planes Aurich, Lluís Bonaventura Brunet, Albert Carbó Espuña i Isabel 
Riera Duran, per la seva actuació en la reanimació d'una persona gran a la via pública. 

A la senyora Núria Boades Xingu, Carme Hernández Carbonell i a l'agent del cos de 
Mossos d'Esquadra amb TIP 5529, per la seva intervenció amb la utilització del DEA 
per reanimar i estabilitzar a una persona inconscient. 

A l'agent de la Policia Municipal de Girona amb TIP 10065, a l'agent de la Policia 
Municipal amb TIP 10247, a l'agent del cos de Mossos d'Esquadra amb TIP 7865, i a 
l'agent del cos de Mossos d'Esquadra amb TIP 8029, per la seva intervenció en una 
baralla al centre d'acolliment La Sopa. 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10167, a l'agent de la Policia Municipal amb 
TIP 10223, al senyor Víctor Rubio Vicenç i al senyor Gerard Carreras Orri, per rescatar 
del riu a una persona que havia caigut al riu, en ple hivern, i s'estava ofegant. 

Al caporal de la Policia Municipal amb TIP 10208, per la seva implicació i participació 
en el torn de nit. 
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A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10215, i a l'agent de la Policia Municipal amb 
TIP 10223, per la seva intervenció que va permetre interceptar un turisme que havia 
fugit de la frontera francesa amb 90 quilograms de substàncies estupefaents al seu 
interior. 

Al sergent de la Policia Municipal amb TIP 12055, i al caporal de la Policia Municipal 
amb TIP 11217, per la gestió de xarxes social a nivell de policia de proximitat. 

A la sotsinspectora de la Policia Municipal amb TIP 10196, al sergent de la Policia 
Municipal amb TIP 12085, a la sergent de la Policia Municipal amb TIP 10175, i al 
senyor Jordi Caballero Herencia, cap d'administració de la Policia Municipal, per la 
seva actitud, tracte, professionalitat, capacitat, dedicació i iniciativa en l'exercici de les 
seves funcions. 

Al senyor Narcís Casassa Font, cap de Cultura, educació, benestar social i ciutadania, 
de l'Ajuntament de Girona, per la seva actitud, professionalitat i tracte amb les 
diferents àrees municipals. 

A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10231 i a l'agent de la Policia Municipal amb 
TIP 10248, per la seva dedicació i iniciativa en les tasques de policia de proximitat. 

A la sotsinspectora de la Policia Municipal amb TIP 10196, a l'agent de la Policia 
Municipal amb TIP 10122, a l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10083 i l'agent de 
la Policia Municipal amb TIP 10189, per la dedicació i organització de la Diada i la 
cursa de la Policia Municipal. 

Diplomes a títol col·lectiu: 

A la Unitat Central, per la seva feina destacada. Al torn de tarda, per la seva feina 
destacada 

D'acord amb l'article 21 del Reglament de Guardons i Mèrits de la Policia Municipal, 
atorgar la Creu a la constància al servei de Policia Municipal: 

Creu dels 20 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Agent 10185 

Agent 10171 

Sergent 11164 

Creu dels 25 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Agent 10232 
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Creu dels 30 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Agent 10096 

Caporal 11093 

Creu dels 35 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Agent 10070 

Agent 10073 

Agent 10076 

Sotsinspector 12074 

Segon: Disposar, de conformitat amb el previst a l'article 11 del Reglament de 
Guardons i Mèrits de la Policia Municipal, la inscripció dels guardons anteriors en el 
llibre de registre guardons de la Policia Municipal, i l'anotació dels mateixos en els 
corresponents expedients personals dels membres del cos. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem ara a la proposta 
número 4. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord el vicealcalde Eduard Berloso. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avui portem a 
aprovació la festa, la diada de la Policia Municipal, alguns dels seus actes que tenen 
programats, concretament l’atorgament de guardons i mèrits en motiu de la diada. Tota 
aquesta proposta ve emparada, diguem-ne, amb l’aprovació que es va fer el 14 de 
setembre de 2015 i en el seu article 104, que ja s’aprovava per aquest Ple el 
reglament de guardons i mèrits de la Policia Municipal. A més a més, no deixa de ser, 
diguem-ne, una festa tradicional de la nostra policia i que, en tot cas, en aquest 
atorgament de guardons no es fa res més que agrair tant a agents com a ciutadans de 
la ciutat de Girona per actes en favor de la pròpia societat. Per això el portem per a la 
seva aprovació. 
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. Vagi per endavant que 
nosaltres votarem a favor aquest punt, però sí que li volíem fer una pregunta, regidor, 
perquè ens ha arribat que hi ha una de les persones guardonades demà que està 
realitzant unes tasques a la comissaria de la Policia Nacional, de la Policia Municipal, 
perdó, que no li pertoquen segons la categoria que té i volíem que ens aclarís, 
primera, si això és cert o no, perquè, com li dic, doncs no ho sabem, i si és cert, si es 
regularà la seva situació segons la feina que aquesta persona ha de desenvolupar. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Regidor, no me’n puc 
estar de dir que sembla que hagi preparat la intervenció per al Grup Municipal de la 
CUP quant a la festivitat. Nosaltres estem d’acord amb la festivitat. Sabem que 
aquesta proposta ve avalada per aquesta reunió de la comissió de guardons del 16 de 
novembre i emparada per un reglament al qual nosaltres vàrem donar suport i que 
vàrem celebrar perquè posava negre sobre blanc els possibles dubtes que hi hagués 
amb aquests guardons. 

Però sí que ens crida l’atenció –i nosaltres també hi donarem suport– que la part de 
guardons més dirigida a la societat civil i a personal d’altres administracions i a cossos 
policials que no són estrictament la Policia Municipal, cada vegada és més petit i en 
alguns casos inexistent. No ens agradaria que hi hagués –que de ben segur que no– 
una voluntat política que fes que aquests reconeixements vagin minvant, perquè 
nosaltres justament la diada de la Policia Municipal més enllà de la celebració i també 
de la reivindicació que es pugui fer, ens semblava que era un bon moment per 
reconèixer la col·laboració que hi ha amb d’altres administracions. Per exemple, és 
habitual veure guardons o reconeixements a personal de la Generalitat, per exemple, 
perquè hi ha molt de vincle i en aquest cas no ho hem vist i ens ha sobtat. I per això li 
volíem traslladar aquesta qüestió. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bon vespre a 
totes i a tots. Nosaltres, com ja ve sent costum en aquest punt i d’acord també amb el 
que vam fer amb el reglament en el seu moment, votarem negativament aquesta 
proposta que se’ns fa avui per una qüestió de fons, i és que nosaltres no compartim 
que hi hagi diferències entre els treballadors municipals d’aquesta casa. Aquesta és la 
raó de fons, la que avui ens porta a votar que no. Nosaltres continuem sense entendre 
ni compartir per què els treballadors de l’Àrea de Medi Ambient, de l’Àrea de Cultura, 
de l’Àrea d’Educació, de l’Àrea de les Brigades, de l’Àrea de Promoció Econòmica no 
tenen un espai on se’ls premiï, ni se’ls reconegui, ni se’ls faci bandera de tota la feina 
que fan, que és tanta fins a on sabem nosaltres com la que pugui fer un agent de la 
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Policia Municipal. I, en canvi, uns altres treballadors municipals que són la Policia 
Municipal, a partir d’una lògica de cossos militars, que és la que té, ens dediquem a 
oferir guardons i mèrits. Nosaltres no podem avalar aquesta desigualtat entre 
treballadors públics municipals, entenem que el que pertocaria, en tot cas, és fer una 
diada del treballador municipal on totes i tots els treballadors municipals poguessin ser 
reconeguts i no fos la mateixa policia qui fes aquest reconeixement. 

I, per tant, en aquest sentit i conscient i com fem cada any de reconèixer la feina que 
fa la Policia Municipal a la nostra ciutat, que això evidentment no ho posem en dubte, 
avui votarem negativament aquesta proposta. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, per anunciar el vot 
favorable del nostre grup. Però ja que parlem de la policia, no ens en volíem estar de 
recordar l’escassa dotació de nombre d’efectius que té la policia accentuat aquest any 
per la jubilació anticipada d’uns quants membres i que voldríem posar sobre la taula, 
diguéssim, aquesta escassa dotació i recordar el govern que tiri endavant, diguéssim, 
com més aviat millor les places perquè puguin tirar endavant i que es puguin ocupar el 
més breu possible. 

Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Bé, agrair a tots els grups que votaran a favor 
d’aquesta proposta. Per altra banda, el que la regidora de Ciutadans..., en aquest 
moment no li puc contestar, veurem si aquest cas és tal com vostè l’ha exposat. 

I després també amb la intervenció de la senyora Paneque, imagino que en aquesta 
comissió hi han diferents persones i veurem, suposo que són imparcials i que no hi ha 
cap interès a no tindre en compte accions d’uns altres cossos de seguretat. 

Gràcies. 

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

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

5. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2018. 

Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a l'1 
de gener de 2018, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el 
període comprès entre l'1 de gener de 2017 i l'1 de gener de 2018, de conformitat amb 
el que estableix la Resolució de 25 d'octubre de 2005, de la Presidenta de l'Institut 
Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió del Padró municipal i sobre el 
procediment d'obtenció de la proposta de les xifres oficials de població. 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior proposa 
al Ple l'adopció del següent acord: 

APROVAR la rectificació del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de 
gener de 2018, formada pels resums numèrics generals d'altes, baixes i modificacions 
produïdes durant el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i l'1 de gener de 2018, 
amb les següents dades: 
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Renovació padronal a 1 de gener de 2017: 99.013 habitants (aprovat per Reial Decret 
1039/2017, de 15 de desembre) 

Moviments padronals efectuats des d'1 de gener de 2017 a 1 de gener de 2018: 
ALTES: 

- Naixement: 911 habitants 

- Procedent d'un altre municipi: 4.373 habitants 

- Procedent de l'estranger: 2.210 habitants 

- Omissió: 736 habitants 

TOTAL ALTES....................................... 8.230 habitants BAIXES PER: 

- Defunció: 702 habitants 

- Amb destí a un altre municipi: 4.138 habitants 

- Amb destí l'estranger: 362 habitants 

- Inscripció indeguda: 1.582 habitants 

- Per duplicitat: 3 habitants 

- Per caducitat: 285 habitants 

TOTAL BAIXES................................. 7.072 habitants 

- Canvis de domicili: 5.038 

- Modificació de dades personals: 5.745 

- Modificació de dades territorials: 5.640 

- Renovació padronal: 1.365 

- Moviment de confirmació: 411 

TOTAL: 100.171 habitants 

- Resultat de les operacions contrastades amb l'INE: 95 

TOTAL A 1 DE GENER DE 2018: 100.266 habitants (aprovat per Reial Decret 
1458/2018, de 14 de desembre de 2018, publicat en el BOE número 314, de 29 de 
desembre de 2018) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia. El punt número 5. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): La tinenta d’alcalde Maria 
Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que 
portem és una notícia important que es consolida el creixement sostingut a la ciutat en 
els últims anys i per això portem a aprovació la ratificació del padró municipal 
d’habitants referent a l’1 de gener de 2018 que inclou les altes i baixes i totes les 
modificacions que hi ha hagut des de l’1 de gener de 2017 fins al gener de 2018. 
 
El gener de 2017 eren 99.013 habitants, hem tingut altes de 8.230 habitants; 
naixements, 911 habitants; procedents d’altres municipis, 4.373; procedents de 
l’estranger, 2.210 habitants; i omissions, 736 habitants. Pel que fa a les baixes, pel que 
fa a les defuncions, tenint 702 habitants; amb destí a altres municipis, 4.138 –per tant, 
n’han vingut més que els que ens han marxat–; amb destí a l’estranger, 362 habitants; 
inscripcions indegudes, 1.582; i per duplicitat, 3 habitants; i per caducitat, 285. Per 
tant, fan, aquestes baixes, 7.772. El total, per tant, de creixement són 1.253 habitants 
que fan aquests 7.266 habitants. 
Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. És cert que habitualment 
aquest..., votarem a favor, evidentment, i habitualment aquest punt passa sense 
massa pena ni glòria més enllà de les entrades i sortides i del balanç final. Però sí que 
haig de dir que a nosaltres ens va cridar l’atenció la roda de premsa que vostès van fer 
arran de la difusió d’aquest padró i li haig de dir perquè, és clar, que d’arribar a cent mil 
habitants, aquest equip de govern en tregui la conclusió, tingui la reacció de fer una 
campanya publicitària i un hashtag, a nosaltres ens dona idea de la poca ambició que 
tenen com a govern. De fet, en la seva pròpia nota de premsa posen que volen fer una 
campanya de difusió per informar els gironins i gironines que el municipi ha superat la 
barrera dels cent mil habitants. Home, jo diria que amb els problemes que tenim sobre 
la taula a la ciutat de Girona, els ciutadans i ciutadanes de Girona que els arribi una 
carta dient que s’han superat els cent mil habitants sense fer cap mena de reflexió 
sobre el futur dels serveis que requereix una ciutat de cent mil habitants, no sé si és el 
que espera la ciutadania de Girona. 
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De fet, acabo amb una frase d’un article de la Laura Fanals al Diari de Girona que em 
va semblar que resumia molt bé això que els estic dient, que és que arribar a la fita 
dels cent mil habitants no ha de ser tant un motiu de celebració, sinó de reflexió, és el 
moment de repensar la ciutat del futur. És per tot això que nosaltres votarem a favor, 
però sí que volíem fer aquesta reflexió perquè no ens va semblar adequada la 
resposta que tenia aquest equip de govern davant del padró. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Sí, molts gràcies. Nosaltres també 
votarem a favor d’aquest punt i no és la primera vegada que intervenim en un punt 
d’aquests per fer una reflexió. Què vol dir tenir cent mil habitants? Bé, nosaltres 
pensem que més enllà de campanyes publicitàries la reflexió de què vol dir tenir cent 
mil habitants és plantejant-nos quins serveis i quina ciutat estem oferint a aquests 
habitants. I és fàcil de mirar el que ha passat en els últims anys. 

Fa només dotze anys aquesta ciutat tenia noranta mil habitants, és a dir que en dotze 
anys hem incrementat deu mil habitants, un increment que ha sigut sostingut i que, per 
tant, no es pot atribuir a un govern o a un altre, això ha anat succeint. Però és que, a 
més, si agafem els últims anys, el que sí que veurem és quins serveis, quins nous 
equipaments ha ofert l’Ajuntament de Girona per als cent mil, per a aquests deu mil 
habitants nous. 

Bé, des de l’Ajuntament de Girona i fent un repàs generalitzat, com a equipament, 
trobarem el Centre Cívic del Barri Vell, que va ser creat fa set anys, i cap més. És a dir 
que mentre celebrem que ja hem arribat als cent mil habitants, que hem incrementat 
deu mil habitants en els últims anys, la realitat el que ens demostra és que 
d’equipament fet i pensat des de l’Ajuntament de Girona només n’hi ha hagut un. Una 
altra cosa és si parlem evidentment de la Biblioteca Rahola, que no és de l’Ajuntament 
o de l’Institut Ermessenda, que ha estat fet a mitges, nosaltres hem pagat el lloguer 
durant molt de temps i ara oferim un espai, però que també és de la Generalitat. 

Per tant, més enllà de les campanyes del triomfalisme que deu o dona el govern de 
Convergència a la nostra ciutat, el que demanem nosaltres és que quan ens 
plantegem què vol dir cent mil habitants ens ho plantegem des de l’òptica dels serveis i 
dels equipaments, no de les notes de premsa i de les campanyes publicitàries. 

I per acabar, un detall que no és gens menor en un moment en què l’extrema dreta i el 
feixisme s’organitza a l’Estat espanyol i a Catalunya, i és que aquesta ciutat creix 
bàsicament gràcies a la població estrangera que ve a viure a la nostra ciutat, és a dir 
que aquesta ciutat creix, i viu millor, i té més recursos, i té més ingressos en el seu 
pressupost municipal gràcies a la població que ve a viure a la nostra ciutat, però que 
no ha nascut aquí, i si no mirin les xifres, el millor antídot contra l’extrema dreta, contra 
Ciutadans i contra el PP. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Intervencions? No? No 
sé si vol intervenir senyora Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (Ci): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que és 
una mirada molt miop pensar que només és el número d’habitants, que ho hem fet per 
això. No ho hem fet per això. Jo crec que és una mostra que tenim una Girona 
dinàmica, tenim una Girona amb una qualitat de vida, una Girona amb un benestar i 
que crec que és un relat que s’ha de tenir en compte, que som una ciutat d’èxit, encara 
que vostès ho neguin, i ho som i així se’ns demostra, una ciutat que podem dir que 
supera amb nota la crisi econòmica i mentre Catalunya i moltes ciutats perdien 
habitants, aquí s’estabilitzaven. En els deu anys a Catalunya el creixement era d’un 
0,3, pel que fa a Girona era d’un 4,1. 

Per tant, jo crec que el model que tenim aquí a Girona funciona, els agradi o no perquè 
així ens ho diuen les xifres i així la gent ho percep i crec que són molts els fets..., jo ara 
podria començar a dir totes les inversions que hem fet, però me venen al cap algunes 
així més ràpides: pavelló de Montfalgars, Cassià Costal, pistes, tancament de pistes, 
l’espai d’autogestió de l’Allende, entre altres coses. Jo crec que s’han fet moltes coses 
i, per tant, crec que és important que aquesta xifra de cent mil habitants també és per 
la gran qualitat i dinamisme que té Girona i crec que això ha de quedar molt clar. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació d’aquesta proposta d’aprovació del padró. Vots a favor de la proposta? Moltes 
gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la rectificació del padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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6. Aprovació definitiva esmena modificacions OF 2019. 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària del dia 26 d'octubre de 2018, va 
aprovar provisionalment la modificació de determinades ordenances fiscals per l'any 
2019, part d'elles introduïdes mitjançant una esmena a la proposta presentada al Ple. 

El Ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària urgent celebrada el passat dia 20 de 
desembre de 2018 va resoldre les al·legacions presentades durant el termini 
d'exposició pública de l'expedient d'aprovació provisional de les modificacions de les 
ordenances fiscals per a l'exercici 2019 i va aprovar les citades modificacions 
definitivament, publicant el seu text íntegre en el BOP número 246 de 27 de desembre 
de 2018, però per omissió sense incloure en el text íntegre de les modificacions les 
introduïdes mitjançant l'esmena esmentada i ja aprovades provisionalment. 

Primer.- Corregir l'error per omissió detectat en el text íntegre de les modificacions de 
les ordenances fiscals per a l'any 2019, afegint el text que tot seguit es detalla: 

ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS 
MUNICIPALS DE DRET PÚBLIC 

Article 25 Ter. PLA PERSONALITZAT DE PAGAMENT DELS TRIBUTS DE 
VENCIMENT PERIÒDIC I NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA. 

Els tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva inclosos en els padrons anuals, 
podran fer-se efectius en període voluntari de pagament fins a 10 terminis mensuals 
dins de l'exercici d'acreditament. 

1.- Requisits: a) Complimentar la sol·licitud normalitzada corresponent a aquesta 
modalitat de pagament. b) S'inclouran tots els tributs de cobrament periòdic anual de 
l'exercici en curs a què estigui obligat el contribuent. c) L'import mínim del total de 
rebuts ha de ser de 50 €. d) S'han de domiciliar els pagaments en un únic compte 
bancari e) No tenir deute pendent en període executiu, f) No haver perdut el dret a 
gaudir d'aquest sistema de pagament en els dos anys anteriors o en tres anys 
anteriors alternatius. 

2.- Sol·licitud i terminis de pagament: Els obligats al pagament poden sol·licitar acollir-
se al sistema de pagament a terminis fins al dia 1 de novembre o hàbil posterior de 
l'any anterior a que hagi de tenir efectes. L'acolliment al sistema de pagament a 
terminis es prorrogarà automàticament pels exercicis següents, sempre que l'interessat 
no hi renunciï de forma expressa abans de l'1 de novembre i continuï complint els 
requisits. 

3.- Terminis: L'interessat podrà seleccionar entre una periodicitat de pagament de 10, 
5 o 3 terminis al llarg de l'any, que es concretaran en el corresponent calendari de 
cobrament a aprovar anualment. 

4.- Determinació de l'import dels terminis: L'import de cada termini serà el resultat de 
dividir l'import total dels tributs periòdics pagats l'any anterior pel número de terminis 
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corresponent. La regularització de la diferència que resulti amb l'import total dels 
tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què resulti obligat el contribuent 
en l'any en curs es regularitzarà en l'últim termini. Es tramitaran d'ofici les devolucions 
que resultin a favor del contribuent. 

5.- Efectes de l'incompliment: L'impagament de qualsevol dels terminis suposarà la 
pèrdua automàtica del dret a gaudir d'aquest sistema de pagament, passant a regir-se 
pel sistema general de pagament i, per tant, havent-se de liquidar el deute dintre del 
període voluntari establert per cada tribut si aquest encara no s'hagués esgotat, o en 
període executiu en cas contrari. No s'admetrà una nova sol·licitud d'acolliment al 
sistema de pagament a terminis, quan s'hagi produït un incompliment en el pagament 
d'algun dels terminis durant dos anys consecutius o durant tres anys alternatius. 

6.- En qualsevol moment l'interessat podrà efectuar el pagament d'una sola vegada de 
totes les quotes no vençudes, realitzant-se la baixa del pla. 

7.- Per obtenir un certificat d'estar al corrent de pagament de qualsevol dels tributs que 
es paguin per aquesta modalitat, serà necessari que s'hagi realitzat el pagament 
íntegre del tribut en qüestió. 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I 
GESTIÓ DE RESIDUS 

ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS 

.../... 

2. Gaudiran d'una bonificació del 25% en la quota de la taxa aquells subjectes passius, 
que tributant per les quotes domiciliàries, apartats 8 i 9 de l'article 4, utilitzin les 
deixalleries fixes de Mas Xirgu o Sarrià de Ter o les mòbils i/o el servei de recollida de 
voluminosos, un mínim de sis vegades a l'any, prèvia acreditació. La bonificació per a 
l'ús de la deixalleria es farà efectiva en el primer o segon rebut del servei municipal 
d'abastament d'aigua potable de l'any següent, sempre i quan el titular de la bonificació 
no tingui cap deute pendent amb l'Ajuntament de Girona. 

Significar que als efectes d'aquesta bonificació es tindrà en compte l'adreça que figura 
a la targeta i, si el titular canvia de domicili, ha de fer una targeta nova a fi i efecte que 
quedin computats els usos fets. 

../... 

9. Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota d'aquesta taxa els qui iniciïn 
l'exercici de la seva activitat durant els primers dos períodes impositius. Per tal que es 
consideri inici d'activitat, haurà de ser la primera vegada que s'exerciti aquesta activitat 
en tot l'Estat. En aquest sentit no es considerà inici d'activitat quan aquesta s'hagi 
desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que es considera 
que succeeix, entre d'altres casos, en els supòsits de fusions, escissions o aportacions 
de branques d'activitat. 
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Modificar el punt segon de la proposta presentada al Ple, en relació a la proposta de 
modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis 
mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals, incorporant els criteris de gestió que 
tot seguit s'esmenten en relació a l'acreditació de discapacitat: 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 

J.- ABONATS/DES PISCINES MUNICIPALS 

1.- INSCRIPCIÓ ABONATS/DES 

a) Juvenil (fins a 20 anys) única 54,95 

b) Adult única 75,00 

c) Familiar única 99,90 

d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*) única 89,90 

e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*) única 37,55 

f) Familiar pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*) única 49,90 

2.- QUOTA ANUAL 

a) Juvenil (fins a 20 anys) any 40,85 

b) Adult any 111,30 

c) Familiar any 190,50 

d) Familiar amb un o més membres amb discapacitat (*) i famílies monoparentals o 
nombroses (**) any 171,45 

e) Pensionistes majors de 65 anys i persones amb discapacitat (*) any 51,40 

f) Familiar pensionistes majors de 65 anys any 77,50 

g) Família monoparental amb un/a fill/a any 136,90 

(*) En el cas de tenir una discapacitat igual o superior al 33%, s'haurà d'aportar 
l'acreditació corresponent. Les discapacitats permanents només caldrà acreditar- les 
amb la primera sol·licitud, quedant anualment renovada la corresponent tarifa reduïda. 

(**) L'acreditació de la situació de la família monoparental o nombrosa es realitzarà 
mitjançant la presentació en el moment de la inscripció, del carnet oficial emès per la 
secretaria de família del Departament de Benestar social i família de la Generalitat. 
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Segon.- Ordenar la publicació de l'acord al BOP, als efectes previstos a l'article 17 del 
RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals. 

Contra aquest acord, que és definitiu i posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats a 
partir del dia següent al d'aquesta notificació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 6 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (Ciu): Sí, molt ràpid, alcaldessa. Simplement és 
corregir un error per omissió que s’ha detectat en el text de modificació de les 
ordenances que varen estar aprovades de manera provisional i després definitiva per a 
aquest exercici 2019. Hi ha una..., bé, no s’havia enviat tot el text a publicació i el que 
hem fet és enviar tot el text a publicació. En l’ordenança fiscal general de gestió de 
recaptació d’ingressos municipals, pel que fa al pla de personalitzar el pagament dels 
tributs i venciments periòdics i notació col·lectiva. També l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa del servei de recollida de residus, que també hi havien uns beneficis fiscals 
que passaven del 15 al 25 de bonificacions i no s’havia fet tota la publicació. I 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei mitjançant la 
utilització i instal·lacions municipals, en aquest cas pel que fa a l’abonament de les 
piscines que en el cas de discapacitat igual o superior al 33 per cent només hauran de 
portar la documentació una sola vegada i no l’hauran de portar cap altra vegada per 
sol·licitar-ho. 
Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt per coherència política, donat que a les 
ordenances ens vam abstenir. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidora, nosaltres no vam 
donar suport a les ordenances, però com ja sap, com he dit abans, nosaltres 
recolzarem aquest punt pel simple fet que es puguin publicar i es pugui fer el tràmit de 
manera correcta. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha més 
intervencions, ja no cal fer més manifestacions, passaríem a la votació d’aquesta 
proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del 
Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, la correcció de l’errada 
material a les ordenances fiscals per a l’exercici 2019. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstenció:  
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

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

7. Corregir l'errada material detectada en la modificació puntual del PGOU núm. 
62 - UA 80 Camí vell de Fornells. 
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Prèvia la corresponent tramitació municipal, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, en sessió del dia 13 d’abril de 2016 va aprovar definitivament la modificació 
puntual del PGOU núm. 62 – UA 80 camí vell de Fornells, publicant-se l’acord i la 
normativa en el DOGC núm. 7124, del dia 20 de maig de 2016. 

En el moment de procedir a la redacció del projecte de reparcel•lació de l’esmentada 
Unitat d’Actuació, en desenvolupament de planejament general aprovat i vigent, s’ha 
detectat una errada material, consistent en que, la fitxa cadastral incorporada en la 
repetida modificació relativa a la finca de titularitat privada ( 494401) inclou una 
superfície de 501,50 m2., que són de titularitat municipal, i que conformen part del vial 
de la Unitat d’Actuació, provinents del projecte de reparcel•lació de la UA Mas Palahí, 
mantenint la mateixa qualificació. 

Atès que d’acord amb el disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del 
procediment administrat comú de les administracions públiques, aquestes podran, així 
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors 
materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes, es considera convenient dur a 
terme la rectificació comentada, a fi que la modificació de planejament inclogui 
correctament les superfícies i titularitats reals, incloses dins l’àmbit objecte de la 
mateixa. 

L’anterior ha motivat la modificació de l’apartat 7 Estructura de la propietat, usos del 
sòl i construccions existents, en la redacció que consta en la documentació objecte 
d’aprovació, i del plànol i-04. Estructura de la propietat. 

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

Modificació puntual PGOU núm. 62 – UA 80 Camí Vell de Fornells, aprovada 
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 
del dia 13 d’abril de 2016, publicada en el DOPGC núm. 7124, de 20 de maig de 2016. 

Primer.- Corregir l’errada material que consta en la Modificació puntual del PGOU 62 – 
UA 80 Camí Vell de Fornells, en l’apartat 7. Estructura de la propietat, usos del sòl i 
construccions existents, en el sentit que la finca cadastral 494401 no inclou la 
superfície de 501,50 m2., qualificada de vial, que prové de la reparcel•lació de la UA 
Mas Palahí, i forma part de la finca registral 8445, de titularitat municipal, amb 
qualificació també de vial, a l’empara del que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015 
d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Segons.- Donar trasllat del present acord, i documentació, a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes procedents. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a la proposta 
número 7 de l’ordre del dia, respecte a la Comissió d’Urbanisme. Senyor secretari... 
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(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a 
tothom. Abans de començar l’exposició d’aquesta proposta, els volia agrair a totes les 
persones que durant aquests últims mesos que no he pogut ser aquí s’han preocupat 
pel meu estat de salut. Volia fer-ho públicament i estic molt content de poder ser aquí. 
Dit això, pel que fa a la proposta, com el títol ja diu, es tracta d’una esmena d’una 
errada material que s’ha detectat durant la tramitació de la modificació puntual del pla 
general número 62, la unitat d’actuació número 80 Camí de Fornells, concretament 
s’ha detectat que el cadastre no recull fidelment l’estructura de la propietat, doncs 
inclou una peça de 501,50 metres quadrats de finca municipal de vialitat, que es va 
obtenir en la reparcel·lació de la unitat d’actuació de Mas Palahí de manera obligatòria 
i gratuïta, per tant, aquesta porció de finca que ja prové d’una reparcel·lació anterior no 
pot incloure dins d’un nou àmbit de reparcel·lació. Per tant, el que portem és la 
correcció d’aquest error material, per la qual cosa confio en el seu vot favorable. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Per coherència 
amb la nostra votació de febrer de 2016, ens abstindrem, però lamentem que s’hagi 
trigat dos anys a detectar aquest error material en l’estructura de la propietat de l’àmbit 
quan el principal repte de la zona és el trànsit en les hores punta dels col·legis que 
segueix sense solució. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també, 
en coherència amb allò que vam fer el 2016, ens abstindrem en aquest punt de l’ordre 
del dia. Només també posar sobre la taula que no és la poca eficiència de què parlava 
ara el regidor del PSC de fa dos anys, sinó que aquest és un tema que ve de més 
enllà, és un tema que ve no de fa dos anys, sinó de més lluny. I, per tant, que ens 
preocupa que aquells que tot el dia diuen que la seva és una gestió d’èxit, a l’hora de 
la veritat el que ens trobem és que la seva sigui la gestió de la lentitud, com la que ens 
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trobem avui en el punt de l’ordre del dia. I més enllà que a això hi sumem que en 
aquest projecte en concret nosaltres sempre hem dit que el desenvolupament 
urbanístic que s’estava preveient per a aquesta zona, tant abans com l’actual, ni la 
compartim, ni creiem que sigui la que necessitat una ciutat per al futur en què hauríem 
d’intentar fer ciutats no tan desproporcionades en la construcció i en les cases, sinó 
que també hauríem d’intentar un model molt més compacte i que fos més habitable 
per a tothom. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, anunciar el vot 
favorable del nostre grup en aquest punt. Les aprovacions anteriors abans de 
l’aprovació definitiva d’aquesta modificació el nostre grup no tenia representació en 
aquest consistori i no vam poder participar, però, del debat d’aquesta modificació. El 
que passa que entenem que en aquest cas en el qual és una errada material que el 
que fa és posar en solfa les diferents propietats i la finca en concret que ja havia 
format part d’un altre sector, entenem que hi hem de votar a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna reflexió... D’acord. Si els sembla, podem passar a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels 
grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la correcció de l’error material 
que consta en la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 
62. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
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Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
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. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
 
MOCIONS: 
 
8. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la revisió del Decret 
161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el Servei Escolar de Transport per tal 
de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria. 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport 
per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria estableix que 
la gratuïtat del servei de transport escolar a l'alumnat d'educació obligatòria es 
facilitarà als alumnes escolaritzats fora del seu municipi de residència. I en la seva 
disposició addicional estableix que quan les necessitats d'escolarització en un 
determinat municipi així ho aconsellin, i d'acord amb les consignacions 
pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la 
concessió d'ajuts destinats a l'alumnat que cursi el segon cicle d'educació infantil que 
hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència, i a l'alumnat d'educació 
obligatòria que s'hagi de desplaçar a centres docents del mateix municipi però distants 
del seu. 
Per altra banda, l'article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació estableix que 
les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis 
escolars de menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els 
ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en 
poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als 
alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques 
reconegudes. Els ajuts poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent la 
naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies. Les administracions 
públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les 
activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments posts 
obligatoris de batxillerat i de formació professional. Però la situació real de moltes 
famílies que viuen en urbanitzacions o en nuclis de població que estan dins del 
municipi del seu centre escolar, malgrat tenir-lo lluny, és que no tenen dret al servei de 
transport escolar gratuït. Fins a l'any 2012, els infants residents a aquests municipis sí 
que tenien accés a aquest servei de forma gratuïta, però el servei va ser suprimit. La 
normativa actual referent al servei de transport escolar no garanteix els drets dels 
infants a l'accés a l'educació gratuïta en l'etapa d'escolarització obligatòria entre els 
alumnes que viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu 
centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a d'altres que estan en un 
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municipi veí. És a dir, planteja una desigualtat d'oportunitats a les famílies d'alumnat 
que resideixen lluny del seu centre escolar, malgrat ser dins del mateix municipi, ja que 
no discrimina la distància geogràfica a l'hora de proveir aquest servei. 

El Consell Municipal d'Educació CME ha demanat en diverses ocasions, la necessitat 
de disposar d'un servei de transport escolar gratuït per a l'escolarització obligatòria, 
per facilitar la mobilitat amb seguretat dels alumnes que necessiten desplaçar-se 
considerablement. 

Si es revertís la situació actual, se'n podrien beneficiar els alumnes de Campdorà, 
Sant Daniel i de Montjuïc, si es donen les condicions d'adscripcions actuals, o de 
qualsevol nova situació que es doni a la ciutat que justifiqui el servei. 

Proposem a ple els següents acords: 

1.- Constatar la desigualtat d'oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nuclis 
de població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen una 
distància al centre igual o superior a d'altres que estan en un municipi veí, i en canvi, 
no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix com 
a transport escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de 
desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de distància. 

2.- Instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs escolar 
2019-2020, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula el servei escolar de 
transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació obligatòria, amb 
criteris de distància en la determinació del transport escolar obligatori. 

3.- Instar el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa en la revisió de 
les condicions del Decret 161/1996, basant-se en la Llei 1 2/2009, del 

10 de juliol, d'educació, que en el seu article 6.3 estableix que "Les administracions 
públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions d'equitat als serveis escolars de 
menjador i transport durant els ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments 
declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense 
escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb 
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes." 

4.- Donar trasllats d'aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de 
Municipis. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara de propostes urgents no n’hi 
ha cap, tot i que ja ho dic per si de cas, que coneixen que hi ha una moció urgent que 
va al final de les mocions i que també hi ha una altra moció de compareixença que 
anirà en el punt de part de control, el primer punt. Ho dic perquè així ja tots estem 
tranquils que tot es tractarà. I passem a la moció número 8, en aquest cas és una 
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moció que presenta el Grup Municipal del PSC i farà la proposta el senyor Rodríguez. 
Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Parlem del servei del 
transport escolar. Suposo, com tots vostès saben, hi ha un decret de la Generalitat de 
1996 pel qual es regula aquest servei de transport. Els llegiré la finalitat d’aquest 
decret. Diu: «Facilitar desplaçament gratuït a l’alumnat d’educació obligatòria quan 
concorrin alguna de les circumstàncies següents: que hagin d’escolaritzar-se fora del 
seu municipi de residència en un centre públic ordinari o d’educació especial proposat 
pel Departament d’Ensenyament, o que hagin de desplaçar-se fora del seu municipi de 
residència a un centre ordinari privat o concertat d’educació especial o el que sigui 
proposat pel departament.» Llevat d’això, hi ha una addicional on diu que dintre d’un 
mateix municipi, de manera excepcional, segons el pressupost es podria assumir 
aquesta cosa, però el 2012 es va deixar de fer en alguns casos que hi havia aquests 
itineraris. 
Suposo que tots coneixem situacions injustes que pateixen molts alumnes que dins 
d’un mateix municipi resideixen en llocs allunyats o que tenen unes dificultats 
especials, en canvi, no tenen aquesta gratuïtat. Podríem posar l’exemple, parlant de 
Girona, dels casos de Montjuïc o Campdorà, que si aquest decret contemplés la 
qüestió de la distància i altres dificultats, doncs podríem tenir aquest transport gratuït. 

Per tant, amb una modificació del decret, que bàsicament seria recollir l’addicional que 
ja diu «segons pressupostos, es podrà fer en els mateixos municipis», hauríem de 
treure «segons pressupostos». Per tant, si aquesta modificació va a bon port –i ja els 
anuncio que ja hi ha algun grup parlamentari que ho ha presentat en el Parlament 
perquè es discuteixi, i el que es demana és que abans del curs que ve ja pugui ser 
operatiu–, creiem que amb la intervenció de la comunitat educativa, que també ha de 
dir-hi la seva cosa, no només la política, es podria fer un decret que intenti igualar una 
mica les condicions de tots els alumnes. 

A part d’això, jo crec que el Consell Municipal d’Educació de Girona que a vegades fa 
propostes d’itineraris o de necessitats de transport tindria un sentit, fins ara poc sentit 
té el consell municipal quan parla d’aquests problemes i després ens trobem que els 
decrets no ens acompanyen. Per tant, simplement demano el seu vot favorable i que 
pugui recolzar en el Parlament totes les iniciatives en aquest sentit. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray? 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Vagi per endavant 
que li donarem suport. Però, miri, senyor Rodríguez, si l’any 2010, quan els grups 
parlamentaris ho van plantejar, vostès que governaven amb tripartit ho haguessin 
acceptat, aquest decret ja hauria estat modificat. Tot i així, vostès no ho van fer. 
Escolti, cap problema, quan no governen demanen que es canviïn coses, no tan sols 
que no han canviat quan governen, sinó que quan se’ls ha plantejat han dit que no. És 
una mica com el CAP de Taialà i el paper de Convergència i Unió i d’Esquerra 
Republicana, que aquí diuen que ho defensen i després al Parlament voten coses que 
fan que s’eviti que es torni a obrir. Això, primer. 

Segon. Jo sí que li demanaria una cosa, li votarem a favor, però nosaltres fa tants anys 
que ho defensen, que es canviï aquest decret, que sincerament benvingut. Ara bé, 
aquest decret segurament, si es canvia, solucionarà problemes de municipis que tenen 
una gran extensió i un gran nombre d’urbanitzacions, però Girona ciutat, possiblement 
els tres barris que vostè cita en la moció, només puguem solucionar el problema d’un, 
que és Campdorà, que sí que és una zona més aïllada de la ciutat, perquè amb 
l’extensió que té la ciutat de Girona, Montjuïc i Sant Daniel possiblement no hi entrin 
per la distància, que aquest és el tema. La gran problemàtica és quina distància es 
posa en el decret a l’hora de modificar l’article 1 i dir que també podran tenir accés al 
transport gratuït les persones amb el mateix..., els alumnes de l’obligatori en el mateix 
municipi. 

També li agrairia que en el punt 1 i en el punt 2 canviés..., ho posés bé. O sigui el que 
demanem, el que diem és que no tenen dret al transport escolar gratuït, no al transport 
escolar obligatori. Veig que ha confós una mica els conceptes, del que estem parlant 
és de gratuïtat del transport escolar per als alumnes de l’educació obligatòria. Un tema 
més que sempre s’havia fet a través dels consells comarcals, l’any 2012 els ajuts no 
obligatoris al transport escolar dels alumnes dels cursos obligatoris a dins del mateix 
municipi es donaven, el 2012 les retallades del senyor Mas les va treure, durant molt 
de temps al Parlament s’han debatut i votat propostes de resolució demanant que es 
tornessin a recuperar aquests ajuts, el Consell Comarcal del Gironès, que és el que 
afecta a Girona, també ho vam votar, també ho hem debatut i també hi hem estat tots 
d’acord, independentment del color polític, i efectivament no s’ha aconseguit. I, per 
tant, la realitat és la que vostè explica. 

Ara bé, com li dic, hi ha dues coses, una, s’han de recuperar els ajuts, això jo crec que 
és el primer que s’ha de demanar al Govern de la Generalitat. S’ha de canviar el 
decret, sí, però depèn de en quines condicions es canviï, dels tres barris que vostè cita 
n’hi ha dos que a Girona se seguiran veient afectats i sense tenir transport gratuït per 
als alumnes –i ja acabo, alcaldessa– de l’educació obligatòria. 

Per tant, canviar el decret no és la solució definitiva, sinó que el que cal és reclamar i 
insistir que tornin a existir aquests ajuts no obligatoris que existien, es facin a través 
del consell comarcal, es facin via directa dels ajuntaments, l’important és que es 
recuperi aquesta partida pressupostària. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a 
tothom. Bien, hoy el PSC presenta una moción que ya se votó en el Parlamento el día 
1 de junio del 2017 y nos la acerca a este Pleno para que demos de nuevo 
aprobación, si bien entendemos que no se ha hecho un trabajo de detalle ni 
aproximación a lo que supondrían estas medidas en nuestra ciudad. 

Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, entendemos que la separación por 
municipio de residencia a la hora de dar ayudas al transporte escolar nace de la 
voluntad de establecer un argumento contrastable y que no genere diferencias entre 
ciudadanos de un mismo municipio. Es cierto que pueden haber casos donde la 
distancia a la escuela sea menor para ciudadanos de un municipio diferente que para 
ciudadanos del mismo municipio y que ayudas al transporte estén repartidas de 
manera injusta según criterios de distancia. Pero, hablemos claro, ¿vamos a aceptar 
que haya diferencias entre residentes de un mismo municipio? ¿Los gerundenses 
tienen que ser diferentes porque viven en el centro, en un barrio o en una 
urbanización? ¿Se ha cuantificado cuántos estudiantes se pueden beneficiar de una 
medida como esta? ¿Se ha hecho un estudio presupuestario del corte que esta 
medida puede comportar? ¿Y si ampliamos a todos los gerundenses, sabemos cuál 
sería el coste para este Ayuntamiento? ¿Se ha analizado si es una propuesta viable? 

Nosotros sí estamos de acuerdo en las ayudas al transporte escolar, sin duda alguna, 
sin duda alguna, pero tenemos que ser realistas. Entendemos que ya estén en periodo 
preelectoral, pero medidas que no saben valorar el coste económico y social y sus 
efectos tienen que ser estudiadas con mucho detenimiento. En Ciudadanos no 
creemos que se tengan que hacer diferencias entre gerundenses y haríamos extensiva 
la demanda de ayuda de manera universal a todos los estudiantes de nuestra ciudad, 
pero siempre que sea viable y sostenible en el tiempo. 

No obstante, votaremos a favor de la moción, pero entendemos que el estudio 
económico es preceptivo a toda puesta en marcha, en caso contrario, puede quedarse 
en una bonita declaración política sin efectos reales. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Sí, per nosaltres hi 
ha una prèvia i és que nosaltres entenem que, en educació, la prioritat o una de les 
prioritats és el fet de la igualtat d’oportunitats, per tant, entenem imprescindible que hi 
hagin mesures per garantir aquesta equitat. Això és una prèvia. Perquè la moció que 
ens presenten avui és una moció tipus que vostès mateixos han dit que han presentat 
també al Parlament i ara d’alguna manera el que busquen és suport a nivell de 
municipis. Per això entra poc en el cas de Girona, si bé en fa un esment, doncs hi 
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entra poc, perquè és una moció que va dirigida sobretot, doncs, al Parlament i al 
Govern de la Generalitat. 

A Girona la realitat és que a nivell de primària tenim unes escoles de proximitat que 
donen accés a la majoria de nens i nenes a peu, diguéssim, o possibilitat d’accedir a 
peu a les seves escoles, malgrat algunes situacions que és cert que no es compleix, 
però en general ho tenim. El problema el tenim sobretot a secundària on és cert que hi 
han diversos IES, instituts, que estan allunyats de la zona on hi ha més població. I, a 
més a més, tenim un objectiu com a ciutat, almenys així ho tinc entès, que és 
l’escolarització equilibrada, és a dir, treballar per evitar la segregació escolar. 

A això s’hi barreja que, a més a més, recentment hem tingut una situació que és la 
creació o l’anunci de la creació de l’IES de Sarrià, que això ens forçarà segurament a 
fer canvis en els desplaçaments, o obligarà famílies a fer canvis en els seus 
desplaçaments per equilibrar, per garantir aquesta escolarització equilibrada. I, per 
tant, requereix, almenys nosaltres ho entenem així, plantejar el transport gratuït en 
diversos casos i sempre tenint en compte aquest objectiu que plantejàvem d’inici que 
és el garantir l’equitat, garantir la igualtat d’oportunitats. 

Per això nosaltres donarem suport a la moció així com a plantejament general, però 
també ens agradaria aprofitar aquesta moció per demanar al govern gironí, al govern 
de la ciutat, que intercedeixi amb el Departament d’Ensenyament, perquè com deien 
alguns portaveus que m’han precedit, aquesta és una moció que segurament té un 
recorregut més a mig o a llarg termini i a més a més no sempre resoldrà aquests 
conflictes que jo apuntava. 

Per tant, demanem que més enllà de la moció, sí que creiem que és important que el 
govern gironí entomi el repte del transport escolar, entomi el repte que ha comportat la 
creació d’aquest IES de Sarrià, i faci tot el possible per garantir aquest transport 
gratuït, no de manera aïllada, sinó en el marc de les propostes que el CEM té previst 
aprovar per garantir aquesta escolarització equilibrada. 

Ho dic perquè no fa gaire vam fer una reunió de la comissió de planificació del CEM, 
malgrat no hi havia cap responsable del govern en aquesta comissió, doncs sí que es 
van..., entenc que han recollit les propostes que s’hi van fer, es van recollir les 
propostes que havia plantejat el MUCE, la comissió les va fer seves, es plantejaran en 
el Consell Escolar Municipal i espero que el govern se les faci seves i amb aquestes 
propostes es planti al Departament d’Ensenyament i exigeixi una sèrie de mesures per 
evitar que la creació de l’IES Sarrià no repercuteixi de manera negativa a la nostra 
ciutat. 

Moltes gràcies. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, vagi per davant 
l’agraïment al senyor Quim Rodríguez perquè ja abans de Nadal ens va proposar 
aquesta moció per l’estudi i, per tant, agrair-li la predisposició que ha tingut en tot 
moment per aclarir els dubtes que tenien. I és que és evident que si creiem que 
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l’educació d’aquest país sigui pal de paller del mateix, cal que els migrats recursos de 
què disposem s’esmercin en aquest camp. 

Però el que avui he quedat una mica astorat és amb la intervenció d’alguns regidors 
perquè crec que hi ha un desconeixement amb algunes de les coses que aquí s’han 
dit. De fet, a Girona hi ha transport gratuït per a alumnes de secundària: els alumnes 
que estan situats a Girona Est, tot i pertànyer al mateix municipi, tenen el transport 
gratuït. Això és una pràctica que es va començar quan abans era gratuït per a tothom, 
però com es varen..., a partir d’una certa data es varen trencar aquests recursos, es va 
creure oportú que aquests recursos continuessin esmerçant-se amb aquests alumnes 
per tal d’una cosa que ara deia la regidora Laia Pèlach, intentar evitar el màxim 
possible tots els temes de segregació escolar. I, per tant, no podem estar més d’acord 
amb el que avui se’ns proposa. L’experiència reeixida amb els alumnes de Girona Est, 
que ha permès el manteniment del transport escolar per tal que aquests poguessin 
assistir amb regularitat als instituts gironins, doncs ha estat, com deia abans, una 
experiència molt reeixida. 

I ara ens trobem amb una situació que pot esdevenir no similar, però sí que té uns 
certs paral·lelismes. L’Institut Narcís Xifra, que degut a la pèrdua d’alguna línia per la 
recent creació de l’Institut de Sarrià podria comportar en algun cas que alumnes dels 
barris de Campdorà, però sobretot també els de Montjuïc, tinguessin la tendència, si 
no tenen aquest transport gratuït, d’anar on el transport públic els és més fàcil de 
poder-se adreçar. 

I, per tant, nosaltres creiem –i estem convençuts d’això– que cal tindre present el que 
ens proposa la moció, és a dir que en determinades circumstàncies i en determinats 
barris de Girona seria molt important que aquests recursos s’empressin per intentar 
evitar no solament la marginació de determinats sectors, de determinada població 
escolar, sinó la segregació o marginació de determinats centres, perquè si això 
succeeix, molt ens temem –i l’altre dia ho dèiem, com esmentava en aquest moment la 
regidora Pèlach, en l’última sessió de planificació del CEM–, molt ens temem que 
l’Institut Narcís Xifra pugui esdevenir lamentablement un institut amb una tipologia 
d’alumnat que no ens agradaria. Per tant, evidentment donarem suport a la moció. 

Moltes gràcies.   

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

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Bona tarda a tothom, és d’agrair la moció, hi estem 
d’acord. El que voldria fer uns petits aclariments perquè la llei de 1996 no recollia 
exactament que en nuclis allunyats del mateix municipi poguéssim obtenir el 
desplaçament gratuït. En aquest sentit després es va desplegar una llei addicional que 
va ser el 2009 i aquesta llei sí que recollia que l’alumnat podia tenir aquest suport, però 
aquesta llei no s’ha desplegat del tot, va durar una època que per diferents 
circumstàncies, i dona la casualitat que aquestes circumstàncies es van tancar el 2012 
no perquè hi hagués les retallades del senyor Mas, sinó perquè en aquell moment va 
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haver-hi la creació d’uns mòduls del Pericot, i mentre hi havia els mòduls aquests i no 
hi havia l’edifici definitiu del Pericot, es va utilitzar un transport. Igual que amb aquest 
va passar amb al Narcís Xifra quan recollia alumnat de la Girona Oest i també de la 
zona sud. Això va durar un curs, no va arribar a dos cursos. Tot va coincidir que el 
2012 es van deixar de fer aquests desplaçaments, però no vol dir que coincidís amb 
aquelles retallades. Tot i així, com bé ha dit en Pere, sí, home... (Veus de fons.)  No, 
has comentat i sempre s’ha mantingut que l’alumnat del Girona Est, doncs, per tal 
d’evitar la segregació es distribuïa tot l’alumnat amb el desplaçament gratuït. 

Nosaltres des del l’Ajuntament, ja que també la llei hi fa referència, que les 
administracions públiques hi han de posar de la seva part amb l’estudi, com diu, de la 
planificació, estem fent un estudi conjuntament amb mobilitat fent una revisió del 
transport per tal de preveure aquesta escolarització, per tal de facilitar el màxim 
possible que l’alumnat, com podria ser en un futur, doncs aquest Institut Narcís Xifra, si 
fem venir nois d’altres adscripcions d’altres escoles, mirar a veure com ho podem 
intentar, doncs, ajudar. Perquè tenim clar que el transport és un bon recurs per 
combatre la segregació. 

Dit això, doncs també donem suport per tal de motivar que hi hagi aquesta reflexió i el 
desplegament perquè ens ajudi perquè ens doni suport per al transport aquí a la ciutat 
de Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el 
senyor Rodríguez vol fer unes apreciacions? Endavant. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí. Vull fer algun comentari. Senyora Veray, 
jo tinc totes les transcripcions del Parlament i aquesta és la que es parla de 
modificació del decret, vull dir, les tinc aquí mateix. Per tant, voler dir coses d’èpoques 
anteriors, quant a modificació del decret, no n’hi ha cap, hi havien propostes de 
resolució... 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, no interrompi, si 
us plau. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Hi havia propostes de resolució de partides 
pressupostàries però de modificació del decret, no. Ja dic, es busqui totes les 
transcripcions del Parlament de tots aquests anys. 

Quant al senyor Vázquez, jo crec que deu haver-hi alguna confusió. Estem parlant 
d’un decret de la Generalitat, per tant, si s’assumeix que la Generalitat tingui un 
pressupost per tenir aquest transport escolar, en teoria l’Ajuntament no hi haurà de 
posar diners. Per tant, només era aclarir... (veus de fons), que és un decret de la 
Generalitat. 
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Senyor Pujols, jo ho sento, però tots els partits polítics coincideixen que a partir de 
2012 es va suprimir aquest servei, per tant..., a tot Catalunya. Jo vaig anar al consell 
comarcal, els vaig dir «des de quan no hi ha ajudes?», no parlo fins i tot de Girona, de 
molts altres municipis, «des del 2012». Per tant, sí que van ser les retallades. 

I quant a la senyora Pèlach, que parla d’igualtat d’oportunitats, que és precisament per 
això que l’hem presentat, és una moció tipus que s’ha recollit per les nostres 
demandes i la de molts municipis de Catalunya, però per les nostres. Perquè suposo 
que vostè sap que el mes de juny passat va haver-hi una marxa lenta a Montjuïc per 
reclamar millores en el transport escolar. Doncs aquest problema i altres que els hem 
fet arribar perquè es recullin. 

Jo simplement, per tant, si tots hi votem a favor, em sembla bé, però que quedi clar 
que aquest transport, a més a més de ser una igualtat d’oportunitats, ens podrà 
comportar més seguretat, més sostenibilitat i conciliació laboral, familiar, que això no 
ho hem dit. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal del Socialistes de Catalunya per a 
la revisió del Decret 161/96. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, 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. 
 



41 
 

9. Moció que presenta el grup municipal del PPC per a constituir i posar en 
funcionament de manera immediata el Consell Municipal de Seguretat i 
Prevenció. 

En el Ple d'aquest Ajuntament del mes de febrer de 2016 es va aprovar per unanimitat 
una moció del PPC per a la creació, constitució i posada en funcionament del Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Girona. 

En la moció aprovada ens marcàvem com a termini màxim per a la creació d'aquest 
Consell 3 mesos, i malgrat semblava que el camí endegat per complir la moció era bo, 
tot i que amb més retard del desitjable, donat que en el Ple del mes de febrer de 2017 
es va aprovar el reglament d'aquest Consell, la realitat avui, gairebé 3 anys després, 
és que aquest Consell segueix sense estar creat, fet que posa de manifest la manca 
de voluntat política de l'actual equip de Govern per donar compliment a la moció 
aprovada. 

El meu grup segueix considerant, pensant i defensant que mentre la participació activa 
de la ciutadania en l'àmbit de la política ha evolucionat molt en els darrers anys, en 
l'àmbit de les polítiques de seguretat, aquesta evolució en el disseny i creació de 
mecanismes de participació no ha estat de les més destacables i, malgrat cal tenir en 
compte que alguns ajuntaments catalans hi treballen des de fa temps i alguns ja tenen 
instruments d'aquests tipus que funcionen de manera satisfactòria i positiva, a 
l'Ajuntament Girona, en aquest àmbit, no en tenim encara cap de constituït 
formalment. 

Per a nosaltres és important insistir en què la veu i visió d'associacions de 
comerciants, veïns, pimes, autònoms, etc, és molt important tenir-la present i en 
compte a l'hora de redactar plans preventius. Ells són qui millor coneixen la seva 
realitat i les seves necessitats i aquest Consell ha d'esdevenir l'espai on exposar-ho i, 
de manera conjunta, treballar per trobar la millor solució a les mateixes. 

És en aquest sentit que, conscients de què la Junta Local de Seguretat és un òrgan 
tècnic molt ben definit que no ens serveix actualment com a òrgan de participació, 
creiem que és necessari treballar per crear i posar en funcionament un primer 
instrument de participació en l'àmbit de la seguretat com és el Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció, com a òrgan consultiu i que tingui com a finalitat 
l'assessorament i redacció de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat. 

Com ja dèiem en aquell moment, la creació i posada en funcionament d'aquest Consell 
és un primer pas en el treball que hem de seguir fent tots en la definició i disseny de 
nous mecanismes i instruments de participació en aquest àmbit per tal que els plans 
preventius i de millora de la seguretat que s'elaborin s'adeqüin de la millor manera 
possible a la realitat i a les necessitats actuals de la nostra ciutat i els seus habitants i, 
per tant, el retard en la posada en funcionament del Consell va en perjudici de la 
millora de la seguretat a la nostra ciutat. 
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Per tot l'exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest Ajuntament l'adopció del següent ACORD: 

Instar l'equip de Govern de l'Ajuntament de Girona a constituir i posar en funcionament 
de manera immediata, per tal de donar compliment a la moció presentada pel PPC i 
aprovada en el Ple del 8 de febrer de 2016, el Consell Municipal de Seguretat i 
Prevenció de l'Ajuntament de Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, a la 
moció que porta per número 9, que en aquest cas és presentada pel Grup Municipal 
del Partit Popular de Catalunya. Senyora Veray... 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. És una moció que 
hagués preferit no tenir de presentar tenint en compte que deriva de la moció aprovada 
presentada pel meu grup municipal al Ple del mes de febrer de 2016 a la qual es va 
aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques la creació del Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Girona. Estem parlant, doncs, de fa tres 
anys, la qual moció aprovada deia que ens donàvem un termini màxim de tres mesos 
per constituir el consell i, bé, va semblar que tots hi estàvem d’acord, les intervencions 
jo les he recuperat i la veritat és que eren totes en to positiu per fer-ho realitat. Sí que 
és veritat que semblava que aquesta voluntat de fer-ho possible caminava, no amb la 
rapidesa que demanava la moció, perquè va trigar un any a arribar, però almenys el 
febrer de 2017 vam també aprovar en aquest Ple el reglament d’aquest Consell 
Municipal de Seguretat, que és possiblement el primer pas que cal fer per després 
constituir-lo formalment. Però aquí es va acabar tot. Des del febrer de 2017 no hi ha 
hagut cap més notícia, ni acció, ni comentari i, per tant, ens trobem a gener de 2019 
sense aquest Consell de Seguretat i Prevenció creat formalment. 
 
Com diu la moció i reprodueix les paraules que deia el 2016 i és la importància que té 
per a nosaltres la creació d’aquest consell, conscients com som que la Junta de 
Seguretat és un òrgan de l’Ajuntament, que no és un òrgan de participació, sinó un 
òrgan de treball, al qual entenem perfectament que no hi pugui haver una gran 
representació de la ciutat de Girona, d’entitats, d’associacions i fins i tot de les pròpies 
formacions polítiques que estem aquí assegudes. I, per tant, consideràvem que el 
consell sí que donava l’oportunitat de poder, doncs, fer arribar a tota la ciutadania el 
treball que volem que es faci a la ciutat per tal de garantir i millorar la seguretat de les 
persones, per tant, dels seus veïns i les seves veïnes, i també l’eina fonamental per 
conèixer de primera mà la realitat de cada un dels barris, perquè segurament els plans 
preventius o els plans que s’han de fer per garantir la seguretat al Barri Vell no tenen 
res a veure amb els que calen fer a Santa Eugènia, al Sector Est, a Montjuïc o a 
Campdorà, cada un té la seva realitat, té les seves necessitats. I, per tant, considerem 
que aquest consell és un bon lloc i un bon moment on tothom pugui explicar quina és 
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la seva realitat i a partir d’aquí treballar conjuntament per trobar solucions amb relació 
a temes de seguretat. 
S’ha avançat molt en els últims anys amb participació en molts àmbits amb el tema de 
seguretat, l’element de la seguretat, sembla que s’hi tingui una mica de recel o que faci 
una mica de por de crear un tipus de consell obert com el pla que plantejàvem, però és 
que nosaltres pensem que és indispensable tenir-lo a la ciutat de Girona. I més, 
malgrat la moció no en fa referència, quan en aquests últims mesos hem vist els 
problemes que tenim de seguretat localitzats a certes zones de la ciutat i que estan 
creant bastanta alarma, que segurament si aquest consell ja estigués creat i hagués 
estat treballat, doncs possiblement els haguéssim pogut evitar o, com a mínim, els 
veïns i veïnes d’aquestes zones tindrien més informació i se sentirien més segurs 
d’ells mateixos de què és el que s’està fent. Perquè jo no poso en dubte que s’estigui 
treballant amb seguretat des de l’equip de govern, des de l’Ajuntament i des de la 
Policia Municipal, el que sí que poso de relleu és que no tenir aquest consell i, per tant, 
un òrgan on hi estiguem tots representats i hi hagi participació, la informació d’allò que 
es fa, costa molt que arribi a la ciutadania, cosa que en temes de seguretat és 
essencial perquè la informació en temes de seguretat dona seguretat, la desinformació 
crea encara més inseguretat o més alarma. 

Per això el que plantegem és molt senzill, creem el consell de manera immediata, 
tenim el reglament aprovat i posem-nos a funcionar per tal de millorar en termes de 
seguretat a la ciutat, però sobretot en termes d’informació i d’explicació cap a la 
ciutadania que faltats estan i la queixa la tenen. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo crec, senyora Veray, que 
és coherent que es demani que una moció que va ser aprovada per aquest Ple al 
febrer de 2016 es porti a terme i, a més a més, quan va ser un acord pres per 
unanimitat en aquest Ple, per tant, jo crec que no hi hauria d’haver cap tipus d’excusa 
per part de l’equip de govern. 

Ja sabem, però, el que passa amb els grups de l’oposició en aquest consistori, jo crec 
que estan acostumats o més ben dit malacostumats que tot allò que s’aprova, que 
totes les mocions que s’aproven en aquest Ple acabin quedant en un calaix, fins i tot 
mocions com aquesta que deia que havien estat aprovades per unanimitat. Els retards 
en el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció no s’han degut al pressupost, per 
tant, el meu grup es fa dues preguntes. La primera és que quines són les prioritats i, 
segona, a què s’ha degut que no es constitueixi aquest Consell Municipal de Seguretat 
i de Prevenció. 

Nosaltres el 2016, quan es va presentar aquesta moció, dèiem que la inseguretat 
ciutadana constitueix un dels principals problemes de la ciutat i que d’aquí la 
importància de crear mecanismes de prevenció. Dèiem també, el 2016, que els 
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diferents col·lectius de la ciutat eren els que millor coneixien les problemàtiques, però 
és que avui jo podria fer exactament el mateix discurs, la mateixa intervenció que vaig 
fer el febrer de 2016, perquè les circumstàncies són exactament les mateixes i, per 
tant, no han canviat. 

El que sí ha canviat és la situació en què es troba la nostra Policia Municipal, més ben 
dit, la situació de precarietat quant al número d’efectius de la nostra Policia Municipal. 
Les recomanacions europees són d’1,8 policies per cada mil habitants i si anem a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, recomana un agent per cada 667 
habitants. A Girona tenim més de cent mil habitants amb una plantilla aproximadament 
de cent quaranta agents, que ara seran menys perquè hem tingut quinze jubilacions i 
per a aquest 2019 se’n preveuen dinou. Mirin, saben què passa? Que si no apliquem 
els mecanismes de prevenció i continuem deixant les mocions que s’aproven en 
aquest Ple en l’oblit, després hem de llegir notícies com les dels robatoris en cases i a 
la rectoria de Sant Narcís durant els dies de Nadal o hem de llegir que la seguretat és 
un element que preocupa els veïns i veïnes dels diferents barris de Girona. 

Per tant, senyora Veray, no tingui cap dubte que nosaltres votarem a favor aquesta 
moció. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre grup municipal 
donarà suport a aquesta moció. De fet, vàrem donar efectivament suport a la moció del 
Partit Popular del febrer de 2016 i amb l’entrada molt imminent a govern i, a més a 
més, amb la responsabilitat de la Policia Municipal, ho vàrem impulsar, el reglament, 
com vostè deia, que es va aprovar posteriorment, i ho vàrem impulsar no només 
perquè ens havíem compromès en aquesta moció, sinó perquè crèiem que era una 
bona eina, primer, de participació ciutadana, la participació ciutadana s’expressa de 
moltes maneres, no només en els pressupostos participats i en votacions puntuals, 
comptar amb la visió i l’opinió dels ciutadans i ciutadanes en aquests consells que no 
són vinculants, però sí que se’n poden treure moltes informacions i també es pot 
traslladar la situació de cada matèria a la ciutadania a través dels seus representants 
veïnals, per nosaltres és molt important. 

És cert que aquest grup municipal se sent decebut perquè moltes de les polítiques que 
vàrem iniciar en l’àmbit de la seguretat i la convivència ciutadana s’han vist aturades, i 
una d’elles és aquesta, després d’aprovar el reglament, la constitució pròpiament del 
Consell Municipal de Seguretat. De fet, he buscat la carta que havia deixat preparada 
que havia d’anar dirigida als diferents representants que tots nosaltres vam 
consensuar, perquè de la nostra proposta inicial recordo que alguns grups municipals 
vàrem voler afegir representants al consell, ho vàrem incloure i, per tant, estava tot a 
punt, el setembre-octubre de 2017, perquè això fos efectiu i no entenem com això i 
altres línies han quedat aturades. 
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També per nosaltres era important, i això estàvem d’acord amb altres grups 
municipals, que l’àmbit de la seguretat, que sempre s’ha vist com molt tancat, que ha 
tingut un tractament tancat a la ciutadania, pensàvem que aquest consell podia ajudar 
a traslladar la idea que no és tan sols la seguretat, sinó que és la convivència dels 
barris i que tots en som partícips. De fet haig de dir que fa pocs dies vaig assistir a una 
reunió a Santa Eugènia on es plantejaven problemes de seguretat i –ho haig de dir, 
crec que el regidor coincidirà amb mi– ens vàrem trobar amb un grup d’unes cinquanta 
persones, seixanta persones, que jo no havia vist reunió amb més ganes de la 
ciutadania de participar al costat de l’Ajuntament per millorar la seguretat i que el seu 
barri no quedés..., ells parlaven de segregació o de guetització pel tema d’habitatge, 
d’ocupacions i de seguretat. Per tant, jo haig de dir que crec que la ciutadania té ganes 
de formar part d’aquests òrgans de participació ciutadana i, a més, fer-ho d’una 
manera constructiva, si és que no és cap amenaça. És a dir, volen contribuir, volen 
posar-se al costat de l’Ajuntament i de l’equip de govern per solucionar els problemes 
que ells viuen cada dia de la seva vida. 

Per tant, jo també crec que no ens trobaríem on ens trobem en l’àmbit de seguretat si 
aquest consell hagués funcionat i, per tant, demanem al regidor que d’una vegada per 
totes es constitueixi i pugui començar la seva marxa. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Estem en una situació que moltes de les mocions aprovades des del govern no es 
compleixen i en tenim moltes mostres. Per tant, denunciem el poc interès del govern a 
treballar conjuntament amb l’oposició en espais com els consells i recordem que 
aquest Consell Municipal de Seguretat i Prevenció es va aprovar el 2016, ara fa tres 
anys. Un cop més s’incompleix la proposta aprovada per unanimitat. 

El nostre vot serà a favor, ja que vam donar el vot afirmatiu a la creació d’aquest 
consell el 10 de febrer de 2016. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Poca cosa a dir després de 
la intervenció dels representants dels diferents grups. Evidentment aquesta moció que 
es va aprovar el 2016 per unanimitat no entenem com el Consell Municipal de 
Seguretat encara no s’ha constituït. I adreçar-me al govern en el sentit que intenti tirar-
ho endavant i per això donarem suport a aquesta moció. I com ja hem dit altres 
representants és una més de moltes altres mocions que s’han aprovat en aquest Ple i 
que no han tirat endavant. I una mica dir al govern que aquesta situació que ens 
trobem els diferents grups de l’oposició en el que treballem perquè en el Ple es debatin 
temes que creiem d’interès i que aconseguim que s’aprovin, doncs que el govern, si us 
plau, els agafi amb «carinyo» i que els tiri en davant. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El vicealcalde, 
senyor Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Anunciar el nostre 
suport a aquesta moció. Però permetin-me exposar unes quantes reflexions al 
respecte. És cert que tenim pendent d’activar el consell, però fins ara hem prioritzat les 
taules de seguretat. Hem creat aquesta eina de contacte entre l’Ajuntament i els veïns 
a través de la qual les associacions tenen un contacte directe amb la policia i 
l’Ajuntament, això ens està facilitant l’actuació i estem pendents d’allò que demanen 
els veïns. Per nosaltres la seguretat és una prioritat. La prova és que abans que es fes 
efectiu el decret estatal de les condicions de jubilació ja havíem previst augmentar la 
plantilla i això ens permetrà adaptar-nos molt millor a les baixes que es produiran i 
suplir-les molt ràpidament. En aquest moment, de les catorze places, ja tenim cinc 
incorporacions, que n’estaven previstes set i falta incorporar-se dos més en breu 
temps. 

Estem en un canvi de model, apostem per una policia de proximitat, una policia que 
conegui la ciutat i els barris, que ofereixi un servei públic de qualitat, ha de ser una 
policia encarada a afavorir la convivència i a prevenir els delictes i l’incivisme. En 
aquest camí, primer hem prioritzat les taules de seguretat que han donat molts bons 
resultats. Ara hem de resoldre la cobertura dels agents de plantilla per no perdre 
efectius al carrer. Aquesta és la nostra prioritat ara mateix i de ben segur que el consell 
ha de ser una eina que hi ajudi. El compromís és de tirar-ho endavant. Per tant, com 
he dit al començament, votarem a favor de la moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray, 
no sé si vol fer un torn final... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo agrair el suport 
de tots els grups municipals a aquesta moció. I només tres coses molt concretes, 
vicealcalde. Miri, jo les taules de seguretat no les discutiré, però és que no és 
incompatible amb crear un consell. O sigui, és que de la manera que ho plantegen 
sembla que si no hi ha consell, si vostès no treballen. No tenim un consell en tots els 
àmbits de l’Ajuntament i bé fan feina des de les àrees. Per tant, escolti, prioritzar taules 
de seguretat..., bé, a veure, això de la plantilla, sí que li faré una reflexió una mica més 
llarga. Policia de proximitat, tot això està molt bé i ho compartim, però no és 
incompatible amb haver crear el consell, al contrari, mirin com funcionem en altres 
àrees que tenen no només un consell que depèn d’ell, sinó més d’un. Per tant, jo crec 
que simplement la voluntat política no l’han tinguda i ho han anat deixant a veure què 
passava. Per tant, jo espero que ara que avui aprovem aquesta moció sí que el creem 
de manera immediata. 

I amb relació a la previsió de la plantilla, miri, dir-li, senyor Berloso, que si vostès tot 
just ara s’han assabentat de la jubilació als cinquanta-nou anys de la Policia Local és 
que no s’informen dels temes. Fa sis anys que s’està treballant en aquest tema, aquest 
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decret a nivell de govern de l’Estat i, per tant, fa sis anys que saben que això arribarà i 
s’hauria d’haver previst d’una altra manera, perquè amb aquestes catorze places no 
arribaran a la ràtio que haurien d’arribar, que és d’1,95 per cada mil habitants, 
l’espanyola, i de 2,15, la de la Unió Europea. Per tant, de catorze en catorze, de nou 
en nou, no arribarem a solucionar el problema que tenim de manca d’efectius a la 
plantilla de la Policia Local perquè ens en fan falta setanta. Per tant, en aquest sentit 
crec que van una mica lents i una mica tard. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya per 
a constituir i posar en funcionament de manera immediata el Consell Municipal de 
Seguretat i Prevenció. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, 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. 
 
 

10. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a facilitar el tràmit del 
descompte en el consum d'aigua per a les famílies nombroses. 

El servei d'aigües de Girona, Salt i Sarrià es composa de tres blocs de consum 
domèstic. El primer, per al consum de fins a 6m3/mes; el segon, d'entre 6.01 i 12 
m3/mes; i el tercer, per a consums superiors als 12m3 mensuals. Cada bloc de 
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consum té un preu superior a l'anterior. Així doncs, els consumidors que excedeixen el 
consum corresponent al bloc 1 se’ls aplica la tarifa del bloc 2, i si excedeixen el 
consum del bloc 2, se’ls aplica la tarifa del tercer. 

Tanmateix, en el cas dels contractes de subministrament d'habitatges on hi resideixi 
una família nombrosa s'aplicarà una tarifa especial. Aquesta consisteix en "ampliar" el 
segon bloc de facturació, traspassant part del consum des del tercer bloc al segon, 
incloent per tant també el traspàs de les tarifes, més barates. Concretament, 
l'ampliació del segon bloc és de 9 metres cúbics per trimestre per cada persona que 
excedeix de 4 en el nucli familiar. Caldria, però, que la informació donada per 
l'empresa fos més clara, ja que en alguns punts arriba a ser contradictòria sobretot pel 
que fa al nombre de persones exactes necessària per a aplicar al descompte. 

L'objecte de la moció versa sobre o bé facilitar el tràmit d'aquest descompte o bé que 
aquest s'apliqui automàticament i d'ofici. Actualment, el o la sol·licitant ha presentar 
dos documents: d'una banda, el carnet acreditatiu de família nombrosa, i de l'altra, un 
certificat d'empadronament expedit per l'Ajuntament, o en el seu defecte, un document 
que permeti acreditar que la residència habitual familiar és en aquest domicili. 

En aquest sentit, ara que la gestió de l'aigua s'està duent de forma directa, i així ho 
seguirà essent en el futur, és un bon moment per a facilitar el tràmit del descompte al 
qual ens referim. Aquesta proposta s'emmarca en la voluntat de reduir la burocràcia i 
facilitar l'accés de la ciutadania a les ajudes i bonificacions ofertes per l'administració. 
En aquest sentit, proposem al Plenari l'adopció dels següents ACORDS: 

1.- Que s'aclareixi i s'ofereixi clarament la informació a la ciutadania sobre la 
possibilitat d'obtenir el descompte a través de la web d'AGISSA. 

2.- Que s'estudiï la possibilitar d'aplicar de forma automàtica el descompte en el 
consum d'aigua per a les famílies nombroses, a partir de les dades 
sociodemogràfiques de les quals disposa l'Ajuntament. 

3.- Que de moment i com a mínim, es lliuri al o a la sol·licitant de presentar el segon 
document relatiu a l'empadronament, ja que és una dada de la qual pot disposar 
l'Ajuntament d'ofici. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la moció que porta 
per número 10, en aquest cas és presentada pel Grup Municipal d’Esquerra-MES i farà 
la proposta el senyor Terés. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta és 
una moció fruit d’una reflexió simple que era pensar en què podia beneficiar la 
ciutadania el fet que la gestió de l’empresa pública, de l’empresa Agissa estigués en 
mans públiques actualment. I aquesta reflexió ens va obrir a diferents idees, finalment 
hem de reconèixer que la moció no és tot lo ambiciosa que ens hagués agradat, ens 
hagués agradat una moció que pogués treure més el suc del moment en què ens 
trobem actualment, que és que els ajuntaments, la part pública de l’empresa mixta té 
la gestió de l’empresa d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià. 

Finalment allò desitjable es redueix a allò possible i un dels punts que ens semblaven 
interessants d’avançar era en la millora de la informació, ens sembla que una empresa 
que és pública i que està gestionada de forma pública ha de tenir interès que els seus 
usuaris es puguin beneficar el màxim dels avantatges que això suposa i un en concret 
era, per exemple, la tramitació de l’ampliació dels blocs de consum del primer bloc per 
a aquells casos de famílies nombroses. 

Trobar la informació realment ha estat molt complicat, ha estat complicat per a algú de 
nosaltres que ja podríem dir que som usuaris avançats, doncs imaginem què pot 
suposar per a algú que s’enfronta a aquest tràmit per primera vegada. Si es va a la 
web de l’empresa, que és tal com ha estat els últims anys, l’apartat que parla 
d’aquesta possibilitat d’aquest benefici per a les famílies nombroses ja és una mica 
caos, perquè actualment el títol de l’apartat on informa d’això diu «facturació especial 
per al segon i tercer bloc per a unitats familiars de tres persones o més» i, en canvi, 
després en l’explicació es refereix a l’ampliació del segon bloc a raó de nou metres 
cúbics per trimestre per a cada persona que accedeixi de quatre. I ja veiem que això 
és la pàgina web impresa avui mateix d’Agissa, on la informació ja no coincideix entre 
el titular i l’explicació a dintre. 

Però, a més a més, es barreja el tema de la tarifa pròpia de l’aigua amb les condicions 
que posa l’ACA per als impostos, per a les taxes que hi han en el rebut de l’aigua. I 
l’ACA té un altre criteri, a nosaltres ens hagués agradat que l’empresa Agissa hagués 
optat pel criteri de l’ACA, que ens sembla més just, on aquí ja no hi entra parlar de 
famílies nombroses amb carnet de família nombrosa, sinó que parla de persones per 
habitatge, ho fa més desglossat, ho fa amb uns altres criteris, això hagués suposat 
modificar la tarifa o el reglament actual, cosa que és molt més enrevessada. 

En qualsevol cas la moció, per tant, intenta ser possibilista, per dir-ho així, n’hem estat 
parlant amb el vicealcalde senyor Berloso i el que hem optat al final és per ajustar fins i 
tot aquests punts d’acord que plantejàvem, no és possible que sigui del tot automàtic, 
amb el reglament actual caldria una modificació del reglament, per tant, serà encara 
necessari que presentin el carnet de família nombrosa, el que ja no serà necessari 
serà que facilitin les dades d’empadronament. Aquesta informació és una informació 
que l’Ajuntament té i que pot facilitar automàticament a l’empresa d’aigües i, per tant, 
estalviar aquest tràmit, que era redundant. 

En qualsevol cas no deixa de ser sorprenent que a dia d’avui la societat del big data, 
de la informació, de les noves tecnologies, tot sigui tan enrevessat, l’Administració té 
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les nostres dades, diferents nivells d’administració, en tot cas, però l’Administració té 
les nostres dades, sap quantes persones estem empadronades a cada habitatge, sap 
quines són famílies nombroses i quines no, i malgrat tot això, encara a dia d’avui se’ns 
obliga a fer un rosari de tràmits per beneficiar-nos d’uns avantatges que estan 
reconeguts. 

En qualsevol cas, per tant, la moció és en aquest sentit que els explico ara, perquè ha 
estat una conversa que hem tingut avui a la tarda mateix. I, en tot cas, espero 
igualment la seva aprovació, el seu vot favorable. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
donarem suport a la moció, jo comparteixo amb el senyor Terés que la web d’Agissa 
no és precisament una cosa fàcil de consultar, més aviat és molt complicada i molt 
enrevessada, no només pel tema de les ajudes a les famílies, els descomptes a 
famílies nombroses, sinó en general. També crec que és la que ja hi havia, tampoc ara 
per més que la gestió recaigui en els ajuntaments, donada la situació judicial que hi ha 
sobre Agissa, s’hagi modificat la web, per tant, és un tema que ja ve de lluny. 

Sí que és veritat, senyor Terés, que a nosaltres, quan vam llegir això d’aplicar-ho de 
forma automàtica, també ens va sorprendre una mica perquè sigui el que sigui i el 
tràmit que sigui, sempre s’ha d’acreditar que ets família nombrosa, perquè la família 
nombrosa vostè sap que hi ha un moment que canvia i que, per tant, en aquests 
termes, doncs s’ha d’anar confirmant que realment encara ets família nombrosa, 
perquè no vol dir que tu tinguis tres fills i duri per tota la vida el fet de ser família 
nombrosa; quan els fills arriben a una edat, perds aquesta qualificació. Per tant, en 
aquest sentit, sí que ens va sorprendre o vam creure que hi hauria alguna dificultat, 
ara vostè ens ho ha certificat, però sembla que ha arribat a un acord amb el govern, 
per tant, en aquest sentit, donarem suport a la moció. 

Simplement dir-li només una cosa, de l’exposició de motius que al final com que no es 
vota, només es voten les propostes, però sí que diu «en aquest sentit, ara que la 
gestió de l’aigua s’està duent de forma directa i així ho seguirà sent en el futur», bé, 
suposo que es deu referir al futur més immediat mentre estigui judicialitzat el tema, 
perquè després jo crec que el debat sobre si cal municipalitzar l’aigua o no cal 
l’haurem de tenir tots plegats i no es pot donar per fet. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor Terés, jo crec que si 
hi ha alguna cosa que caracteritza les administracions des del nivell municipal, passant 
per l’autonòmica i també l’estatal, és la burocràcia. De fet, les gestions amb les 
administracions no resulten senzilles per als ciutadans i crec que tota acció de govern 
ha de tendir cap a la gestió. Més aviat cap cap a la bona gestió. Això passa sens dubte 
per simplificar i per facilitar i per apropar l’Administració als ciutadans, en aquest cas, 
la de Girona, que és la que es pertoca a nosaltres. 

Avui les gestions jo crec que són a vegades molt complicades i molt confuses i fins i tot 
ens demanen els mateixos documents dues vegades per realitzar els mateixos tràmits. 
Jo crec que és una cosa fins i tot surrealista. Jo crec que l’Administració ha d’arribar a 
la conclusió que l’objectiu final no són els processos interns que s’hagin de fer, sinó els 
ciutadans i d’aquí la llunyania que transmeten no només l’Administració municipal, sinó 
en aquest cas totes les administracions en general, quan en realitat crec que hauria de 
ser tot el contrari. 

Jo crec que la modernització, regidor Terés, és imprescindible i que l’Administració de 
futur no pot ser com la d’ara, de fet crec que s’ha de tendir a la simplificació, com li 
deia al principi de la meva intervenció, a la digitalització, a processos de big data, que 
vostè n’ha fet esment en la seva exposició de motius, que ens permetin avançar 
solucions a problemes o impediments que ens trobem a les administracions d’ara. A 
més a més, aquests processos de modernització ens ajuden també a poder crear 
polítiques públiques més eficients de les que tenim a dia d’avui. 

Ara bé, aquesta modernització o el fet d’oferir informació clara a través de pàgines 
web, d’aplicar descomptes de manera automàtica amb les dades que l’Ajuntament ja 
té registrades i la simplificació a l’hora de realitzar els tràmits no passa només per 
Agissa, sinó que passa per tots els tràmits que s’hagin de realitzar a les diferents 
administracions. 

A més a més, m’agradaria fer una puntualització, regidor Terés, en el que vostès 
demanen en el punt tercer de la seva moció, dir-li que precisament aquest punt ve 
recollit en l’article 28.2 de la Llei 39/2015, i diu exactament que els interessats no estan 
obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol administració, sempre que 
l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o es sol·licitin. Que 
es presumeix que la consulta o l’obtenció és autoritzada pels interessats, llevat que al 
procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable 
requereixi un consentiment exprés. 

Per tant, jo crec que ha quedat molt clar, regidor Terés, tindrà el nostre vot favorable a 
la moció. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, li 
avanço al regidor d’Esquerra que els votarem a favor, tot el que sigui millorar la 
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informació, la transparència, facilitar i agilitzar els tràmits, doncs ens sembla bé i el 
tema de descomptes i bonificacions també són en la línia que les nostres polítiques 
van, també amb el tema d’ordenances hi hem estat treballant, bonificacions per a 
persones vulnerables o famílies nombroses, etcètera. 

Pel que fa a això dels trams de l’aigua, doncs explicar que hi ha aquests tres trams, 
que hi ha un primer tram que l’aigua és més econòmica, que això beneficia qui en fa 
un bon ús, un ús racional de l’aigua, i penalitza els trams més alts perquè la malgasta, 
qui en fa un ús excessiu o qui té piscines o jardins a regar i que això ja és una forma 
justa de racionalitzar aquestes tarifes de l’aigua. Però, clar, hem de tenir en compte 
que una família de dos membres gasta menys aigua que una família de sis persones 
que gasta molta més aigua i això li pot fer saltar de tram. I en aquesta línia va aquesta 
moció, entenem, de facilitar que se’ls aboni, se’ls apliqui el tram de consum normal 
d’aigua, perquè una família amb més membres gasta més aigua, per lògica, tot i que 
en puguin fer un bon ús o un ús adequat i racional de l’aigua. 

Volia destacar també un dels temes que vostè ha comentat en l’exposició de motius i 
també la regidora del PP, que deia que ara s’està duent de forma directa l’aigua, la 
gestió de l’aigua, i que ho seguirà sent en el futur. A veure, el debat de l’aigua l’hem de 
tenir ja, i aquí aprofito per dir-li al regidor Berloso que estem pendents que convoquin 
la Taula de l’Aigua, que estem pendents que se’ns informi com s’està portant el tema 
de la gestió directa i la futura municipalització que l’equip de govern s’hi va 
comprometre. El contracte finalitzarà i hem de tenir clar, jo crec que tots els grups 
municipals estem interessats a saber com s’estan portant a terme aquestes gestions i 
també les entitats, que van venir a una reunió, també volien fer seguiment d’aquest 
tema. 

Acabo aquí. Demanar només aquesta convocatòria i el vot positiu a la moció. Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. No 
repetiré el que han dit els altres grups, sí que potser em centraré una mica en el tema 
de reduir tràmits. A mi em preocupa molt que estem obligant la ciutadania a fer molts 
desplaçaments, els omplim de papers, etcètera. Doncs, per tant, la reducció hauria de 
ser ja un tema que tot allò que a nosaltres ja ens consta en aquest Ajuntament no ha 
de ser documentació que s’hagi de demanar a ningú, sinó que ja s’hauria de treure 
directament. 

Després per una altra banda també caldria més relació amb les altres administracions, 
perquè quan es demana una documentació que no és de l’Ajuntament, que és d’una 
altra administració, també hi ha maneres que el propi Ajuntament amb pactes amb les 
diferents administracions el puguin estirar directament. Per tant, jo crec que es podrien 
estalviar moltíssims tràmits a la nostra ciutadania, molts desplaçaments... Després 
també encara hores d’ara no només nosaltres, sinó que moltes administracions 



53 
 

continuen treballant amb molt de paper, la qual cosa, vull dir, no és bona per al nostre 
medi ambient. 

Per tant, simplificar ha de ser molt important. I potser el que caldria des d’aquest 
Ajuntament és revisar totes les normes i reglaments municipals per mirar quines 
gestions podem agilitar, quina documentació podem reduir, és a dir, que cada vegada 
que una persona vingui a fer un tràmit es trobi amb menys burocràcia, que tingui 
menys documentació a portar, que les webs siguin clares, que siguin de fàcil accés, no 
només nosaltres, sinó totes aquelles entitats que treballen amb nosaltres a les quals 
els demanen una documentació que els hem de facilitar i, per tant, cal un treball, doncs 
de començar a mirar tota aquella documentació que estem exigint per a qualsevol 
tràmit i anar reduint tot allò que es pot estirar directament. 

Nosaltres votarem a favor. Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ja li anuncio 
que votarem a favor, només faltaria, perquè hem arribat a l’acord d’aquesta petita 
modificació. Així i tot, fer constar que les documentacions, vull dir, em centro..., pel que 
fa respecte a Agissa i per demanar les bonificacions com a família nombrosa. L’únic 
que han de fer és presentar..., quan presenten la sol·licitud com a família nombrosa, 
presentar o el llibre de família o el carnet de família nombrosa. Punto. Que l’han de 
tindre, vull dir, no l’han d’anar a demanar especial, sinó que ja l’han de tindre en el seu 
poder per altres qüestions i altres bonificacions que poden demanar com a tal família 
nombrosa. 

Dos. Evidentment les bonificacions existeixen, poden ser..., als propers pressupostos, 
revisar-les i tal i estarem, diguem-ne, per això, per fer aquesta revisió. I després, vull 
dir, evidentment si la..., exposat els tràmits a fer, doncs sí que estan a la web, és 
veritat que és molt complicat accedir-hi, tractarem que per accedir-hi sigui més fàcil i 
llavors també tractarem d’aclarir aquesta diferència de tres o quatre que jo avui també 
l’he tret i veritablement així existeix. Així i tot votarem a favor de la moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies. Gràcies a tots els grups pel seu vot 
favorable. En qualsevol cas segurament jo no m’he explicat prou bé quan parlava de 
l’automatització dels tràmits perquè em referia que la nostra intenció inicial no era que 
s’automatitzés el tràmit de descompte aplicat directament sobre famílies nombroses, 
sinó que Agissa utilitzés els mateixos criteris que utilitza l’ACA. L’ACA no parla en cap 
cas de famílies nombroses, sinó que parla d’unitats de convivència de quatre o més 
membres, que ens semblava un criteri més ajustat a la realitat. No entenem per què 
Agissa ha de ser més restrictiu en els seus criteris de bonificació del que ho és l’ACA, 
que et venen a la mateixa factura. És a dir, els blocs d’Agissa no coincideixen amb els 
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blocs de consum, amb els trams de consum que aplica l’ACA a la taxa de l’aigua. I, per 
tant, ens semblava que unificar criteris hagués sigut més interessant, però modificar 
aquests criteris suposa modificar reglament, tarifa i realment era bastant més 
complicat. Però, en qualsevol cas, si haguéssim pogut arribar a aquesta unificació de 
criteris, llavors sí que era automàtic perquè l’Ajuntament sap les unitats de convivència 
a través de l’empadronament, de quants membres estem parlant en cada cas i, per 
tant, s’hagués pogut automatitzar i prescindir del criteri de família nombrosa, també 
ens hagués semblat interessant, perquè en qualsevol cas el de l’ACA és més 
beneficiós per a l’usuari, perquè ho redueix, ho rebaixa, a quatre membres o més, 
mentre que la família nombrosa és de cinc en amunt. 

Per tant, segur que no m’he explicat prou bé, però aquesta era la intenció inicial. Com 
que això era difícil de modificar, doncs ens quedem en aquest entremig que, com a 
mínim, ens suposa fer un avenç en aquesta línia. 

Bé, moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES per 
a facilitar el tràmit del descompte en el consum d’aigua per a les famílies nombroses. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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11. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona per forçar 
l'ampliació del Parc Públic d'Habitatges. 

La infinitat de desnonaments que ha patit la nostra ciutat els últims anys està 
directament relacionada, tant amb l'esclat de la bombolla hipotecària i els seus efectes 
devastadors per les classes populars com amb el règim de lloguer, tant per la 
precarització de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) com per la legislació que facilita 
l'especulació amb l'habitatge, així com amb la pressió que està exercint sobre 
l'habitatge el turisme en augment a la nostra ciutat (tal i com indicava l'estudi 
Estratègies i Actuacions a l'Abast Municipal per a la Mobilització del Parc Vacant del 
Municipi de Girona encarregat per l'Ajuntament de Girona a la Cooperativa Lacol) . 

A aquest fet cal afegir-hi que, en l'actualitat, a la ciutat també vivim una bombolla 
especulativa sobre els preus del lloguer. Els preus de lloguer no paren d'augmentar 
des de 2014 arribant a 603€ de mitjana el 2018, superant el màxim històric de 2007 i 
en el que suposa un augment del 29% en 4 anys. Això succeeix, a més, en un context 
d'augment de la precarització de les condicions de vida de la major part de la 
ciutadania. Tot just fa uns dies, l'informe "Evolució Salarial 2007-2018" mostrava la 
pèrdua de poder adquisitiu dels empleats, especificant que l'augment salarial acumulat 
en els dotze darrers anys està 0,3 punts percentuals per sota de la inflació acumulada 
des de 2007. A tot això hem de sumar la compra d'actius bancaris per part dels fons 
voltors que generen més expulsions de veïnes dels seus habitatges. 

Girona, com moltes altres ciutats, té dificultats a l'hora de reallotjar o oferir una 
alternativa habitacional digne, a les famílies desnonades o amb problemes d'accés a 
l'habitatge, quan únicament compta amb un parc públic d'habitatge del 0,56%, molt 
lluny del 15% o 20% que tenen altres ciutats europees i fins i tot considerablement 
inferior del 2% de mitjana a Catalunya. Això és degut al fet a que durant molts anys, 
també des d'aquesta institució, s'ha apostat per inflar la bombolla immobiliària amb 
promocions per ampliar el parc privat, en comptes d'apostar per destinar-les a lloguers 
públics, socials i assequibles i garantir, així, el dret a l'habitatge de totes les persones 
de la ciutat. 

A una ciutat on s'han produït centenars de desnonaments els últims anys i on moltes 
famílies tenen dificultats per accedir a un habitatge digne, l'aposta continua sent la 
mercantilització del dret a l'habitatge. Desentenent-se les entitats bancàries al negar-
se a cedir a l'administració el seu parc d'habitatges buits, principals responsables 
d'aquesta situació, i amb unes institucions estatals que constantment bloquegen 
aquelles lleis que intenten regular un dret tan indispensable, l'habitatge públic 
constitueix una de les principals garanties de l'Estat de Benestar. 

És per això que presentem aquesta proposta, alhora que seguim exigint l'aplicació de 
forma íntegra de la llei 24/2015, on, entre d'altres qüestions, s'estableix l'obligatorietat, 
per part de les entitats financeres, d'oferir lloguers socials en cas de desnonament i la 
cessió a l'administració de part del seu parc d'habitatges buits. Un mercat de 
l'habitatge regulat constitueix una de les principals garanties de l'Estat Social atès que 
està protegit de les fluctuacions del mercat immobiliari. La provisió d'habitatges no és 
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una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal en el qual les 
administracions han d'intervenir directament i de manera coordinada per a garantir el 
dret a l'habitatge de tota la ciutadania. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal 
d'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a 
rehabilitació integral a habitatges de protecció oficial de gestió pública i municipal. 

Proposem les modificacions normatives escaients per tal d'establir l'obligació de 
destinar el 30% del sostre dels edificis sotmesos a rehabilitació integral i de nova 
construcció a la ciutat de Girona a habitatges de protecció oficial de gestió pública i 
municipal. Els habitatges resultants de la rehabilitació integral d'edificis se sotmetran a 
les mateixes obligacions, pel que fa a la reserva de sostre destinat a Habitatge de 
Protecció Oficial en règim de lloguer o altres formes de cessió d'ús, que les actuacions 
que es realitzin en solars edificables. 

SEGON.- Conversió d'edificis de titularitat pública en desús destinats a usos no 
residencial en edificis d'ús residencial. 

Amb l'objectiu d'estendre el parc públic d'habitatge, cal prioritzar l'ús residencial de 
certs edificis de titularitat pública. L'ajuntament així com d'altres administracions 
disposen d'edificis en desús a la ciutat que podrien ser destinats a habitatge. 

TERCER.- Declaració de certes zones de la ciutat com a Àrees de Conservació i 
Rehabilitació a partir d'un informe previ en l'àmbit de tot el municipi. 

Amb l'objectiu de garantir un ús adequat de l'habitatge, de promoure la regeneració del 
teixit urbanístic i la conservació de l'habitatge en estat molt deficient, així com d'evitar 
processos d'especulació immobiliària o que comportin riscos per a la cohesió social, es 
proposa l'impuls de les àrees de conservació i rehabilitació d'acord amb els articles 15, 
36 i 37 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre. Així com la delimitació d'àrees 
subjectes als drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Girona, és a dir, que 
les finques subjectes a aquesta figura estiguin obligades a comunicar a l'Ajuntament 
qualsevol oferta de compravenda perquè el Consistori pugui igualar l'oferta i adquirir 
preferentment l'immoble, o en cas que s'hagi produït sense la pertinent comunicació, 
es podrà retrotreure-la i adquirir la finca pel preu estipulat. 

QUART.- Traslladar la moció a la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge 
per tal que faci seguiment de la seva aplicació. 

Cal donar un impuls a la Taula de Coordinació Local per al Dret a l'Habitatge dotant-la 
d'un reglament que en garanteixi una dinàmica de treball suficient per poder fer el 
seguiment d'aquesta proposta així com de totes les polítiques d'habitatge municipals. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, ara a la moció 
que porta per número 11, en aquest cas és presentada pel Grup Municipal CUP - 
Crida per Girona i la substancia la senyora Laia Pèlach. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
veig que aquesta moció ha fet venir al Ple alguns membres d’entitats de defensa del 
dret a l’habitatge, per tant, agrair la seva presència. I dit això, fa unes setmanes tots 
els grups de l’oposició, em penso, vam recolzar, malgrat els dubtes i desacords que 
teníem, una proposta que feia el govern que era de compra d’habitatge. És una 
proposta que lamentablement ha fracassat, almenys de moment, podríem dir-ho, però 
de la qual, com a mínim, i crec que segurament per això molts hi vam votar a favor, és 
perquè compartim la diagnosi, la diagnosi amb la qual es presentava aquella proposta, 
que era que cal ampliar el parc públic d’habitatge. Segurament estem tots i totes 
d’acord que cal aquesta ampliació. 
Doncs bé, la proposta que portem avui a Ple precisament va en aquesta línia, pretén 
ampliar el parc públic d’habitatge a partir de tres propostes. La primera és reservar el 
30 per cent d’habitatges de nova construcció i rehabilitacions integrals a habitatge de 
protecció oficial. Estem parlant de sòl consolidat. La segona és convertir edificis 
públics en desús en habitatges per lloguer social. I l’altra és declarar determinades 
àrees, com a àrees de conservació en zones de la ciutat com a àrees de conservació i 
rehabilitació i això ens permetria aplicar diverses mesures com, per exemple, el dret a 
tempteig i retracte. 

Aquesta no és una moció que hàgim inventat, o aquestes mesures no ens les hem 
inventat la CUP, sinó que són mesures que ja estan previstes en la Llei d’urbanisme i 
en la Llei catalana d’habitatge, i són mesures que ja diverses entitats van recollir i van 
presentar en el seu moment a l’Ajuntament de Barcelona i també s’han anat 
presentant en altres ajuntaments. A Barcelona concretament, doncs, ja s’estan tirant 
endavant algunes d’elles i el que fem nosaltres és recollir aquesta iniciativa i fer la 
proposta també aquí perquè ens sembla que és absolutament aplicable i, a més a 
més, necessari i urgent aplicar-la a la nostra ciutat. 

Són propostes que, a diferència de la que proposava el govern de la compra 
d’habitatge, el que busquen és la coresponsabilitat del sector privat, és a dir, busquen 
coresponsabilitzar aquells que especulen amb l’habitatge i que entenem nosaltres que 
som els principals culpables, podríem dir, de la situació que viu la nostra ciutat o en 
general el nostre país amb el tema de l’habitatge. La realitat és que ara mateix, i ho 
mostra la moció, partim d’un parc d’habitatge públic que és mínim, del 0,5 per cent, 
molt lluny evidentment de ciutats europees, però també molt lluny fins i tot de la 
mitjana catalana, que parla del 2 per cent. I, per tant, necessitem utilitzar totes les 
eines que tenim al nostre abast. Poder serà necessari canviar i modificar la proposta 
que vam fer al govern per comprar pisos i tirar endavant aquesta mesura, sí, però 
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també és necessari tirar endavant aquestes que portem nosaltres avui al Ple, perquè 
les necessitem utilitzar totes. 

Aquestes tres propostes, a més a més, el que permeten és diversificar les zones on 
tenim habitatge de protecció oficial i ens permetrien també disposar d’aquest habitatge 
de protecció oficial al centre de la ciutat, on s’està produint un procés de gentrificació, 
malgrat algú ho negui, s’està produint aquest procés de gentrificació i, per tant, és molt 
important també disposar al centre de la ciutat de lloguer assequible i d’habitatge de 
protecció oficial. 

És una moció que, en definitiva, pretén sumar. L’altre dia a la taula d’habitatge, 
precisament, se’ns demanaven propostes. Doncs avui les portem aquí, avui les portem 
aquí i les traslladarem també a la Taula d’Habitatge, quan calgui. Perquè precisament 
a la moció ja preveiem que sigui aquesta taula que faci la concreció i el seguiment 
d’aquestes mesures. 

Entenem que el debat d’un pla local d’habitatge, i així ho vam dir també a la taula, 
seria l’espai oportú on plantejar totes aquestes propostes, però també entenem que la 
situació de l’habitatge a la nostra ciutat no ens permet esperar més. I l’alentiment que 
fa el govern de les propostes per debatre de manera conjunta i per posar propostes 
sobre la taula clares i fermes i tirar-les endavant sobre el problema de l’habitatge, 
doncs no ens permet esperar més. Per això avui plantegem aquesta proposta. 

La realitat és que avui en dia, aquests mesos, s’estan reactivant construccions, s’estan 
reactivant rehabilitacions i aquestes mesures que portem ens permetrien aprofitar 
aquest context i ampliar el parc públic d’habitatge molt necessari, imprescindible. El 
temps ens juga en contra, per això nosaltres avui portem aquestes tres propostes que 
pretenen, com deia, coresponsabilitzar el sector privat i, per tant, a través d’aquest 
sector privat ampliar el parc públic d’habitatge. Per tot això els demanem el seu vot a 
favor. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo començaré 
recordant una cosa que la senyora Pèlach ha obviat, tant a la moció com en tota 
l’explicació que se’ns ha donat, malgrat ha fet la matisació, estic parlant de sòl urbà 
consolidat. Doncs la competència per establir la reserva d’habitatge de protecció oficial 
del sòl urbà consolidat és de la Generalitat de Catalunya, no d’aquest Ajuntament. Per 
tant, a nivell municipal poc hi podem fer en aquest sentit. 

Aquesta moció, senyora Pèlach, jo crec que a ningú se li escapa que ve derivada del 
gran debat que hi està havent a Barcelona, que efectivament la Generalitat de 
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Catalunya ha rebaixat les expectatives de la senyora Colau i de la proposta que la 
senyora Colau havia fet en el plenari de l’Ajuntament precisament perquè la 
competència és seva, no és de l’Ajuntament, tampoc a Barcelona, malgrat és una gran 
ciutat, i amb coses molt diferents de com es regeixen a la ciutat de Girona. I també 
partint de la base que Girona no és Barcelona i que la problemàtica de Barcelona no 
és ben bé la que tenim en aquesta ciutat. 

Jo estic d’acord amb vostè que aquí hi ha una cosa que durant la legislatura n’hem 
parlat molt, hem dit tots molt que la volíem i que no s’ha fet, que és el Pla local 
d’habitatge, i en això sap que coincidim. I és possiblement una de les grans 
mancances amb les que acabarà aquest equip de govern aquesta legislatura, no haver 
fet aquest pla local que ens hagués permès fer un debat ampli i de manera global i 
general sobre l’habitatge a la ciutat de Girona i de conèixer de primera mà la idea 
global de tot de tots els grups municipals, perquè si no anem fent intervencions 
concretes sobre allò que ens presenten, sobre allò que ens demanen. 

Crec que estic d’acord amb vostè que efectivament no fa molt, bé, fa escassament un 
mes, vam donar un vot de confiança a l’equip de govern, que ens demanava aquella 
operació de molts diners per comprar habitatge i deia: la diagnosi la compartíem. La 
seguim compartint, però no creiem que la moció que vostès avui presenten sigui la 
solució a aquella diagnosi, i li diré per què. Primer vostè ho fa molt finament, diu 
«volem coresponsabilitzar el sector privat». No, jo crec que el que fan és dir-li al sector 
privat que solucioni el tema de l’habitatge a la ciutat de de Girona, i tampoc crec que 
sigui aquesta el que s’ha de fer des d’un equip de govern, sinó que s’ha de 
coresponsabilitzar, hi estic d’acord, però aquesta moció el que fa és dir-li al privat que 
assumeixi tot el tema de l’habitatge a la ciutat, que crec que no toca. 

Segon, amb l’oferta de sòl de reserva que hi ha d’HPO a la zona de Domeny i a la 
zona de la nova entrada a Girona, doncs, per la carretera de Barcelona, segurament el 
dia que tot es desenvolupi, doncs el problema de l’habitatge que avui tenim el podrem 
parlar en altres termes perquè en part quedarà solucionat. 

No creiem tampoc que..., miri, jo no sé si vostè ha analitzat les promocions que hi han 
a la ciutat de Girona actualment o les rehabilitacions d’edificis. Són promocions molt 
petites, aquí no tenim promocions d’un nombre de set-cents habitatges, no, aquí tenim 
coses molt petites, sis-vuit habitatges. Obligar el sector privat que a les rehabilitacions 
o en allò que ja està consolidat, d’aquests, dos pisos els posi en protecció oficial, 
tampoc arribarem a solucionar el problema real que tenim. A part que vostès a la 
moció..., i jo li vaig preguntar directament si es basaven i parlaven només de lloguer i 
vostè em va contestar que sí. Bé, doncs és un problema, perquè tu no pots obligar el 
privat que tota la promoció que faci la destini a lloguer, és que no el pots obligar. I no 
poden, per règim fiscal i per temes fiscals, ells no poden tenir la meitat de l’edifici de 
lloguer o l’HPO que vostè li vol obligar a fer de lloguer i l’altre de venda. És que no... Ja 
acabo, senyora alcaldessa. És que no s’ho poden permetre, és que no els ho permet 
per temes d’IVA, o sigui, règim fiscal. I jo li vaig preguntar i em va dir vostè: «Sí, sí, 
només és lloguer.» Bé, doncs no es pot fer. 
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Per tant, miri, jo li diré, s’acosten eleccions, aquestes mocions queden molt bé, la 
demagògia i el populisme els ha caracteritzat sempre, encara que em xiulin, jo dic el 
que he de dir, el que penso i el que defenso, no dic res que no m’hagin sentit dir 
abans, de fet, alguns dels representants d’aquí m’han amenaçat més d’una vegada, 
per tant, cap problema. Per tant la demagògia i el populisme està molt bé, les 
eleccions s’acosten, però, u, l’Ajuntament no té competències, dos, la seva moció és 
irrealitzable. I faria bé de dir la veritat a totes les persones que avui estan aquí i no 
enganyar-les fent-los creure una solució que no arribarà mai. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres compartim amb 
vostès la preocupació que existeix sobre el preu del lloguer, però nosaltres tenim 
certes discrepàncies a l’hora d’aplicar segons quines solucions. Tenint com a 
referència només el 2014 creiem que es crea un escenari que no és del tot realista i 
creiem que la moció no compara períodes iguals, és a dir, quan parla d’increment de 
lloguer, agafa només el període 2014-2018 i quan parla d’augment salarial, agafa el 
període 2017-2018, i jo crec que s’ha de posar tot sobre la mateixa base i si ho fem 
creiem que, primer, el preu mitjà del lloguer el 2007 era de 570 euros i, per tant, 
independentment dels titulars en tot aquest període, el lloguer mitjà hauria pujar un 0,5 
per cent anual, mentre que la inflació mitjana ha pujat un 1,44 per cent. 

Segona, per altra banda, i referent al turisme, home, qui sembla que s’ha posat de 
moda, parlo de tots, sobretot per part del seu grup, nosaltres no entenem com si el 
turisme és tan negatiu al Barri Vell i desplaça la gent provocant el que es diu 
gentrificació, aquest any s’ha produït una pujada d’un 9 per cent al padró del Barri Vell 
en un any o un 14,59 per cent si tenim en compte els dos últims anys. 

Miri, si em permeten, jo els explicaré el que entenem nosaltres com a política social i 
no és més que aquella política que busca la millora de la societat sense perjudicar 
tercers, i la política del 30 per cent perjudica el 70 per cent de propietaris d’un mateix 
edifici. Per això nosaltres entenem que hi ha millors opcions fora de grans titulars que 
ens fa la sensació que és el que estan vostès buscant en aquesta moció. 

L’obligació dels promotors d’oferir habitatge a preu inferior al de mercat pot provocar 
l’increment dels preus de la resta dels habitatges de la promoció, i no es determinen 
mesures per evitar aquest increment dels preus, ni hi ha un estudi econòmic tampoc 
que avaluï adequadament les conseqüències d’aquesta modificació que estan vostès 
proposant en la seva moció. 

Jo crec que és necessari ampliar el parc públic i de lloguer assequible, nosaltres 
recolzem també, com ja ho hem mostrat diverses vegades, un canvi de model en 
polítiques d’habitatge que creiem que és part essencial ara mateix de la nostra realitat, 
però creiem que això s’ha de fer i ha de venir de la mà del consens polític i del 
consens social i sobretot amb allò que a vostès no els agrada, que és amb la 
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participació del sector privat. I per poder-ho assolir crec que es necessita negociar i 
acordar. 

Per tant, nosaltres no recolzarem la seva moció. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Senyora Pujola, avui els 
ha agafat una dèria amb això dels estudis econòmics. Li haig de dir que la pujada de 
preu de lloguer s’està produint sense la reserva del 30 per cent. Per tant, això que diu 
que amb la reserva hi hauria una pujada de lloguer, li haig de dir que a la nostra ciutat 
ja fa mesos que està pujant el lloguer sense la necessitat d’aquesta reserva. 

Començaré..., tinc un petit matís de la part de fonament, senyora Pèlach, ens diuen 
que hi ha un parc públic d’habitatge a Girona d’un 0,56. Suposo que es refereix a 
propietat titularitat de l’Ajuntament, perquè si vostès agafen les dades del Pla territorial 
sectorial d’habitatge de Catalunya, veuran que el percentatge d’habitatges destinats a 
polítiques socials és d’un 9 per cent i que en el primer quinquenni hauríem d’arribar a 
un 10 i mig per cent. Això en nombres absoluts i perquè la gent es faci una idea i és 
una dada que havíem comentat amb la plataforma i la Taula d’ Habitatge, vol dir que 
en cinc anys Girona hauria de sumar el seu parc d’habitatge destinat a polítiques 
socials, a habitatge social, 805 pisos. D’acord? És perquè ens fem una idea de la 
magnitud. Vull dir que no li trec ni un mínim la gravetat del tema, però en tot cas estem 
parlant que partim d’un 9 per cent i que hauríem d’augmentar aquest parc en 800 
pisos. 

Nosaltres fonamentalment amb el que diuen estem d’acord, per tant, donarem suport a 
aquesta moció. En el segon punt d’acord tindríem matisos, això de destinar 
equipaments d’ús públic a habitatge, hauríem de veure quins i n’hauríem de parlar, per 
tant, això, diguéssim, ho deixem una miqueta a part. Però sí que volem donar un 
missatge principal que tenim un problema d’habitatge a la ciutat, vàrem traslladar-ho 
també a la Taula pel dret local de l’habitatge. Nosaltres pensem que el fet d’anar fent 
estudis, anàlisis, diagnòstics, i pactes i demés no està renyit en absolut a anar 
implementant mesures que en d’altres ciutats s’han vist efectives o les mesures i ja sé 
que em dirà que sempre dic el mateix, senyora Palau, però és que teníem un estudi 
que era l’estudi de Lacol, conegut, on hi havia un total de..., unes dotze mesures per 
mobilitzar el parc vacant al municipi de Girona, moltes d’elles es podien implementar i 
no entenem per què s’ha passat tot aquest any, any i mig, sense aplicar cap mesura 
en habitatge, quan les teníem sobre la taula i, per tant, es podien implementar. 

Per tant, nosaltres sí que pensem que es pot fer feina, de fet, l’any 2017 cent pisos 
buits varen passar a polítiques socials o a habitatge social, entre altres coses, i en vull 
fer esment avui, pel protocol d’ocupacions. Nosaltres som del parer, i evitaria d’altres 
perills que parlarem després, com el dels subministraments de llum sobretot de gas i 
d’aigua, amb aquest protocol el que es pretenia era que aquests pisos que estan 
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ocupats i siguin de famílies vulnerables es puguin regular, per tant..., juntament amb 
altres, perdó, propostes fiscals que hem introduït a les ordenances. 

Per tant, sí que es poden fer coses, sí que durant un temps es varen fer coses 
conjuntament amb la plataforma i altres entitats i associacions que participaven de la 
taula i que s’ha de reconèixer l’esforç i la tasca que fan. I, per tant, nosaltres pensem 
que aquesta és una bona mesura i per això donem suport a aquesta moció. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES). Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de 
tot, anunciar que el nostre vot serà favorable i deixi’m explicar els motius. Ens sembla 
que les mesures que s’han de prendre en habitatge òbviament haurien d’estar 
recollides i pactades en aquest Pla local d’habitatge que no hem arribat a tenir i això, 
però, no treu allò que en ciències socials se’n diu allò de la investigació-acció. És a dir 
que hauríem de poder ser capaços de mentre anem fent informes, recollint dades, 
investigant, ser capaços d’actuar i, per tant, de tirar endavant mesures, com deia 
també la regidora Paneque. 

La mesura, per exemple, del 30 per cent de reserva per a habitatge de protecció oficial 
en promocions privades o de rehabilitació ens sembla interessant. És veritat, però, que 
en el cas de Barcelona s’ha hagut de pactar amb la Generalitat, que és qui té la 
competència i s’ha fet per a solars superiors a sis-centes metres i, per tant, suposem 
que la Generalitat aplicaria el mateix criteri. Solars superiors a sis-cents metres 
quadrats a la ciutat de Girona n’hi ha pocs d’edificables, a dia d’avui i, per tant, és una 
mesura que en els mateixos termes que s’ha aprovat a Barcelona tindria un impacte 
bastant reduït. Però, en qualsevol cas, ens sembla interessant explorar-ho. 

Igual que ens semblaria interessant aprofundir en allò que apuntava l’estudi 
d’habitatge de la Cooperativa Lacol de mobilitzar habitatge buit i, per tant, de les 
mesures que allà s’anunciaven, intentar potenciar-les al màxim perquè tots aquests 
set-cents i escaig habitatges buits que hi ha a la ciutat de Girona es puguin posar a 
disposició del mercat. Les dinàmiques d’habitatge costen molt de canviar i, per tant, 
s’han d’anar fent mesures perquè a mitjà termini això reverteixi la dinàmica pròpia del 
mercat. Nosaltres també sempre hem reivindicat que la promoció pròpia n’és una, és a 
dir, l’Ajuntament té una empresa pública que és Vivendes de Girona i aquesta 
empresa pública té capacitat per fer promoció pròpia, i en els últims anys s’ha deixat 
de fer. Cap d’aquestes mesures per si sola resol el problema, però unes sumades amb 
les altres, evidentment, contribuirien a pal·liar-lo. 

Les ajudes a la rehabilitació, les mesures contra els grans tenidors, multar els bancs –
hi ha ajuntaments que han pogut tornar, doncs, a aquesta línia–, arribar a acords amb 
cooperatives –una moció que va ser aprovada en aquest Ple i, per tant, que ens 
semblava que també era una manera de posar a disposició és habitatge social o de 
lloguer assequible. Evidentment, aprofitar les oportunitats que dona la Llei del tanteig i 
retracte, mesures com la masoveria urbana, que també s’ha explorat a la ciutat i que 
estaria bé aprofundir-hi arribant a acords.  
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És a dir, un llarg etcètera de mesures que altres ajuntaments han explorat, estan tirant 
endavant i que nosaltres, doncs, anem amb retard. 

En qualsevol cas, aquesta mesura i les altres que estan incloses a la moció ens 
semblen interessats, i això, apostaríem perquè les anéssim explorant per tal de no 
demorar més la solució necessària. 

Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que tots els 
grups municipals que m’han precedit, doncs, hem coincidit si més no en un punt. Que 
tenim un problema, que tenim un problema no tan sols a la nostra ciutat –que sí, 
òbviament–, sinó a tot el nostre país, un problema molt greu d’habitatge. I que hem de 
buscar aquelles eines que cadascú creiem més convenients per buscar la solució a 
aquesta situació, a aquesta crisi que tenim de manca de parc d’habitatges –ara sí que 
ja parlo de la nostra ciutat de Girona. Per tant, estem tots d’acord. 

Però no estem d’acord o no comparteixo –i no vull dir ni molt menys que nosaltres 
tinguem tota la raó ni que vostès la tinguin, que jo crec que és així, que tampoc la 
tenen tota vostès–, que les vies, les receptes per trobar les solucions a aquesta 
problema només siguin bones les que vostès proposen. 

Crec que és injust i és injust dir que no s’està fent res per solucionar el tema de 
l’habitatge a la ciutat de Girona. I ho dic sincerament. Fa una setmana encara no –no 
recordo si fa la setmana o la farà demà– va haver-hi una taula d’habitatge on es van 
posar no opinions, sinó números –números–, números concrets del que s’ha fet, del 
que s’ha deixat de fer també –i es va reconèixer allà en aquella taula–, del que està 
previst fer i de tot allò que anem avançant. La solució no és fàcil, per tant, s’ha d’anar 
treballant a poc a poc. 

Entenc, per això, i aquí vull mostrar el respecte a totes aquelles persones que ho estan 
passant malament perquè no tenen un habitatge, els respecto i pateixo conjuntament 
amb elles, i ho saben, però la solució tant de bo fos fàcil, però no ho és. 

Vostès moltes vegades ens posen el model…, no sé si dir model Barcelona o model 
Colau sobre aquesta taula, i jo crec que a ningú se’ns escapa que la ciutat de 
Barcelona, que és un encant, és totalment diferent de la ciutat de Girona, que és 
encara una mica més encant. Per tant, les solucions no podem anar fent un cortar y 
pegar, cortar y pegar, perquè arribarà un moment en què no ens coincidiran les coses. 
Per tant, possiblement vull pensar que l’Ajuntament, el Govern de la ciutat de 
Barcelona, va valorar com molt positiu l’impacte de la mesura del 30 per cent pactada 
amb la Generalitat, com deia, si no ho recordo malament, ara fa un moment el senyor 
Terés, amb uns terrenys, amb unes superfícies de 600 metres quadrats. Girona, no 
siguem il·lusos, en aquest moment no tenim terrenys de 600 metres quadrats per 
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poder edificar. No en tenim. Per tant, poso en dubte que aquesta mesura pogués ser 
aplicable a la ciutat de Girona. 

El que fem, doncs, és no dir que és dolenta, perquè no ho sabem, perquè tampoc 
sabem quins resultats tindrà a la ciutat de Barcelona. Esperem, veiem com va i veiem 
si després la podem transposar cap a la nostra ciutat amb unes altres mesures, 
perquè, si no, no arribarem. 

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 

Ja acabo, senyora alcaldessa. 

Quan parlem de problema d’habitatge, recordem: habitatge social, habitatge per a la 
gent gran i habitatge per a la gent jove. No ens n’oblidem. Per tant, no hi donarem 
suport, però no vol dir que no continuem treballant, perquè ho estem fent i continuarem 
treballant per un habitatge, per augmentar el parc d’habitatge de la nostra ciutat, per 
continuar elaborant i presentant el pacte d’habitatge i el model, diguem-n’hi, Girona. 
Tant de bo ens trobem un dia junts i puguem sumar, perquè dividint segur que no 
avançarem. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Miri, senyora 
Veray, nosaltres hem fet propostes per a l’habitatge durant quatre anys; si treballar per 
la ciutat és fer electoralisme, doncs sí, nosaltres en fem i vostè potser no. 

Gentrificació és el canvi de perfil, no vol dir que es redueixi el nombre d’habitants 
d’aquell barri, sinó que es canvia el perfil: marxen aquells que no tenen poder 
adquisitiu perquè puguin entrar els que tenen més poder adquisitiu. Això per resoldre 
un dubte que ha aparegut en moltes ocasions. 

És evident que la proposta que fèiem avui no és la solució; no, jo mateixa ja ho he dit: 
és una solució, una proposta i en calen moltíssimes més, algunes les apuntava la 
senyora Paneque, altres el senyor Terés. Doncs sí, realment es necessita una 
complexitat de solucions. El que estem dient nosaltres és posem-nos-hi ja i és el que 
no està fent aquest Govern, sincerament. 

Aquesta solució concretament és cert que demana la corresponsabilitat del privat; no, 
la responsabilitat total no, perquè nosaltres també estem a favor, per això vam votar a 
favor de la proposta del Govern, que es comprin pisos, per exemple, assumint la 
nostra responsabilitat, que també la tenim. Però també cal que el privat assumeixi la 
seva part de responsabilitat. I a la mateixa moció hi ha propostes com la dels edificis 
en desús o la del dret a tanteig i retracte que requereix la responsabilitat de 
l’Administració pública. 

Sembla que aquesta necessitat de negociar amb la Generalitat ens faci por. Home, 
doncs, no ens faci por: si aquesta és la via, doncs, ens podem a negociar amb la 
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Generalitat. I si a Barcelona han obtingut aquestes condicions, nosaltres n’exigim unes 
altres. És qüestió de posar-se a treballar, és que em sembla que el motiu s’ho val. Jo 
és que trobo lamentable les respostes que m’estan donant des del Govern, 
sincerament. 

Entenc que si voten aquí sí, per exemple, Esquerra Republicana vota que sí aquí, 
doncs, votaran també o també demanarà a la Generalitat que vagi endavant amb 
aquestes propostes. Per tant, no ens ha de fer por això. Defensin-ho aquí i defensin-ho 
també allà i així, doncs, aniran endavant aquestes propostes. La Generalitat no és un 
ens que aparegui del no-res; és un ens que ve del mandat ciutadà també, per tant, 
hem també de responsabilitzar-nos en aquest sentit. 

Em sap greu, sincerament, perquè crec que el Govern votant en contra avui el que 
demostra és un poc interès realment a resoldre aquesta problemàtica. S’estan negant 
a explorar solucions que els estem posant sobre la taula; és que es neguen ni tan sols 
a explorar-les –ni tan sols explorar-les. Si llavors van a la Generalitat i la Generalitat 
els hi nega, ja en parlarem. Però, com a mínim, posin-se a treballar –posin-se a 
treballar. 

Vostès van posar una proposta; nosaltres els la vam votar a favor, tot i tenir molts 
dubtes. Voti’ns també a favor d’aquesta proposta, que és una proposta vàlida i que 
permetrà també, com la seva, ampliar el parc social d’habitatge, que és imprescindible 
a la nostra ciutat. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

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

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, amb els vots 
a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, el vot en contra dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit popular, integrat per 
un membre, i l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, la 
moció que presenta el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona per forçar 
l’ampliació del parc públic d’habitatges. 
 
 
 



66 
 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
12. Moció que presenta el grup municipal de C's referent a estudiar la 
conveniència de la millora de les estacions de Girocleta per optimitzar l'ús i la 
seguretat a la ciutat. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

El present i el futur de les ciutats passa per la seva gradual conversió apropant- se 
als hàbits dels ciutadans, als canvis a la mobilitat i en la difusió i creació de 
dinàmiques sostenibles. La ciutat moderna compleix amb aquests eixos de manera 
ininterrompuda vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l'any. 

A la ciutat tenim molts elements que milloren el nostre dia a dia, però si podem citar 
un servei amb clares àrees de millora són les estacions de Girocleta. 

Actualment la ciutat disposa de vint estacions. Aquest és un mitjà de transport molt 
valorat i molt utilitzat entre els gironins i gironines. Les xifres van en augment, senyal 
positiva de que cada vegada és utilitzada per més persones. 

Tots som coneixedors de les reclamacions dels usuaris per a l'ampliació dels horaris 
del servei i som conscients també de que l'equip de govern de la ciutat ha ampliat 30 
minuts l'horari d'obertura. 

No obstant això, des de Ciutadans creiem que el més òptim seria que l'horari de la 
Girocleta fos de vint-i-quatre hores al dia i que, per tant, no hi hagués cap franja 
horària en la qual els usuaris no puguin gaudir del servei, sabent que hi pot haver 
una bona predisposició per a fer efectiva aquesta reclamació dels usuaris. 
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Afegida a l'ampliació d'horaris, i donat que més gent circula per la nostra ciutat a tota 
hora, també hem de garantir la seguretat i la vigilància de les zones on els ciutadans 
poden tenir certa sensació de vulnerabilitat. Si analitzem la ubicació de les estacions 
de Girocleta veiem que s'han anat instal·lant a zones on es concentren els nuclis de 
població, preferentment a les principals vies  de  circulació i als parcs i zones de 
major trànsit. 

Pel que fa a l'operativa de l'ús de la Girocleta, analitzant el procés de recollida de 
bicicleta, podem concloure que el moment de recollida i devolució de la Girocleta pot 
generar algun moment d'indefensió, bé quan treus la tarja de la Girocleta de la 
cartera, bé quan acomodes motxilles o paquets, o bé quan descarregues o 
carregues el vehicle de la zona d'entrega. 

Per poder garantir la seguretat de l'usuari, per evitar qualsevol tipus de desperfecte 
voluntari, i per poder tenir connexió visual amb les diferents zones de la ciutat, 
considerem que la instal·lació de càmeres de seguretat pot ser un aspecte que 
previngui casos de vandalisme  i garanteixi la seguretat del ciutadà. 

Tenint en compte l'obligat compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la necessitat de sol·licitar 
autorització per part del Ministeri de Foment, de la Subdelegació del Govern, de 
l'Agència de Protecció de Dades i de la Comissió de Garanties de Videovigilància, 
pensem que és important iniciar el més aviat possible aquests tràmits si aquesta 
moció queda aprovada. 

Per tot això exposat, es proposa al ple de la corporació els següents: 

PRIMER. - Que els tècnics municipals iniciïn l'estudi pertinent per a la òptima 
ubicació i càlcul del cost econòmic per a la instal·lació de càmeres de seguretat en 
les estacions de Girocleta de la ciutat. 

SEGON. - En cas de que sigui viable la instal·lació de les càmeres de seguretat, que 
es comenci el més aviat possible la tramitació de tots els permisos per a començar a 
instal·lar-les i crear la partida econòmica corresponent en els pressupostos del 2019. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la moció número 12, 
en aquest cas la que presenta el  Grup Municipal de Ciutadans, i la defensarà la 
senyora Pujola. 

Endavant, si us plau. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres entenem que el 
futur de les ciutats passen per la conversió i a Girona sobretot per canvis a la mobilitat. 
Jo crec que, al final, una ciutat moderna ha de complir amb uns eixos i poder gaudir de 
serveis… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, una mica de silenci, 
si us plau. No ens estem sentint entre nosaltres. Gràcies. 
Endavant senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Deia que al final una ciutat 
moderna ha de complir amb uns eixos i poder gaudir de serveis durant vint-i-quatre 
hores al dia, 365 dies a l’any. 

Nosaltres creiem que hi ha diferents àrees de millora i una d’elles és la que es proposa 
en aquesta moció, que és la Girocleta. Jo crec que és un mitjà de transport molt 
utilitzat entre els gironins i la veritat és que és un mitjà de transport molt ben valorat, i 
així ho diuen les xifres, que van en augment. I això creiem que és quelcom molt 
positiu. 

Ja fa temps però que hi ha reclamacions dels usuaris per a l’ampliació de l’horari. Sí 
que és cert que el Govern va ampliar l’horari en trenta minuts, però creiem que amb 
això no n’hi ha prou i que al final el més òptim, com deia al principi, seria poder gaudir 
del servei de la Girocleta durant vint-i-quatre hores al dia de manera ininterrompuda. 

Ara bé, nosaltres sabem que hi ha problemes de vandalisme, perquè així ho ha 
exposat el Govern en diverses ocasions. Però, a part d’això, nosaltres creiem 
imprescindible garantir la seguretat i la vigilància. 

Sí que és cert que hi ha moments en què les persones que utilitzen els serveis es 
poden sentir molt vulnerables, sobretot segons a quines hores. Per exemple, quan es 
recull la bicicleta, quan es torna, quan s’acomoden les motxilles o allò que els usuaris 
portin a sobre. Per tant, nosaltres creiem que per garantir la seguretat de l’usuari i per 
evitar, doncs, aquells desperfectes voluntaris que per desgràcia tenim a les girocletes 
de la nostra ciutat, nosaltres considerem adient que s’instal·lin càmeres de seguretat; 
primer que s’estudiï la viabilitat, i si aquests informes dictaminen que és viable, doncs, 
que s’instal·lin aquestes càmeres de seguretat a les estacions de Girocleta de Girona. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, la veritat és 
que hem tingut dubtes de votar a favor o abstenir-nos en aquesta moció. Finalment hi 
donarem suport, però crec sincerament que quan parlem de Girocleta hi ha altres 
coses prioritàries que posar les càmeres, en el sentit del cost que poden tenir. Segur 
que hi ha moltes zones de la ciutat que agrairien i estarien contentes de tenir una 
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estació de Girocleta o que les estacions de Girocleta actuals tinguessin més bicicletes 
per poder donar millor servei. Per nosaltres és molt més prioritari això que posar 
càmeres. 

Però, bé, al final, com que la moció el que demana és que s’estudiï la viabilitat de 
posar aquestes càmeres i quin cost tindria, doncs, finalment hi donarem suport, perquè 
no diu ja que es posin, sinó que demana aquest estudi de viabilitat.  

Sí que ens queda un dubte, i és qui i en base a què determinarà si és viable o no és 
viable. Perquè el que pot semblar viable per a l’equip de govern pot no semblar viable 
per als grups de l’oposició, o al revés, el que pot semblar viable per a l’equip de 
govern, o inviable, pot semblar viable per part nostra. 

Per tant, jo entenc la moció i entenc que es demani abans un estudi, i crec que està 
ben fet i ben pensat, però sí que vostès diuen: «en cas que sigui viable…» Bé, qui 
determinarà la viabilitat del projecte, tenim referència d’algun altre municipi, ciutat on ja 
s’hagi posat aquest tipus de càmera i, per tant, el cost que tenen aquestes càmeres 
per saber si és viable o no és viable, tot això a la moció, senyora Pujola, vostès no ho 
expliquen. I, per tant en aquest sentit, a mi em queda el dubte, com li deia, de…, bé, 
és com una mica un brindis al sol la mateixa moció, perquè no es basa en res concret 
que després ens serveixi com a criteri d’entre tots decidir si és viable o no és viable. 

Evidentment que si fos viable i hi estiguéssim tots d’acord, hi hauria d’haver la partida 
pressupostària ens uns pressupostos, que espero –i aquí sí que ho he de dir a l’equip 
de govern– que arribin algun dia, perquè en aquests moments estem a final de gener 
del 2019 i no sabem re dels pressupostos d’aquest any 2019. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
desconeixem el nombre d’atracaments o d’actes vandàlics que s’han produït a les 
parades de la Girocleta i no creiem que sigui ni més ni menys que a la resta de la 
ciutat de Girona, i la moció tampoc ho aclareix. 

El que sí que sabem és que la gran majoria de les parades es troben en zones 
d’encreuament de carrers o immediatament al costat de les mateixes, i sempre en 
zones de gran afluència. 

Al llarg d’aquests dies, he pogut passejar per la ciutat localitzant càmeres de manera 
visual, d’acord? He comprovat de primera mà que n’hi ha moltes d’instal·lades i que 
les estacions de Girocleta es troben en zones generalment obertes. Pensem que la 
col·locació de càmeres és només dissuasiu i no garanteix evitar un possible incident. 
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Som també coneixedors dels problemes de robatoris de bicicletes, més les privades 
que aquestes, les públiques, les de la Girocleta. Aquest seria un altre repte per 
nosaltres a resoldre. 

En resum, la seguretat de les persones cal abordar-se de manera general en tota la 
ciutat i amb tots els mitjans disponibles i no només amb càmeres puntuals. 

I per finalitzar, nosaltres ens abstindrem en la votació: no posarem pals a les rodes per 
considerar que la moció en el fons pretén millorar la seguretat dels ciutadans. Però així 
és insuficient i poc ambiciós. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
en realitat el que està demanant la moció és que posem càmeres a les parades de 
Girocleta i no és la primera vegada que surt aquest tema en aquest Ple. No creiem que 
les estacions de Girocleta sigui precisament l’espai suficientment sensible que calgui 
posar-hi unes càmeres de videovigilància. 

El cost que podria suposar no tenim clar si seria superior al que realment els beneficis 
ens aportarien, com s’ha comentat ara fa un moment precisament pel company del 
PSC. 

Nosaltres hi votarem en contra. 

Abans ha sortit en el Ple, doncs, el tema de Santa Eugènia, precisament allà… Creiem 
que hi ha necessitats en segons quins barris de Girona en temes de seguretat més 
que no el tema de la Girocleta, que a la llarga potser si tenim solucionats els altres 
temes de seguretat en altres barris, no dic que no es pugui també plantejar. Però 
creiem que hi ha urgències en segons quins barris i pràcticament a la majoria, a més, 
hi ha zones molt concretes que aquí sí que potser caldria una inversió… A vegades no 
cal inversió, que a vegades posar unes quantes llums o treure unes quantes branques 
d’un arbre que està tapant una llum tampoc és tan costós per fer una actuació 
d’entrada, i que seria d’urgència.  

Vull dir que potser en aquest moment, senyora Pujola, ens interessaria més solucionar 
aquests temes i fer ja alguna actuació, com dic, urgent i en segons quins punts. I, bé, 
jo em refereixo ara també al barri de Santa Eugènia, després de la reunió que vam 
tenir la setmana passada, que creiem que s’ha de fer alguna cosa ja. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Poch… 
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 Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres hem 
quedat una mica sorpresos amb aquesta moció, perquè en el desenvolupament de la 
mateixa, que es parla d’ampliar l’ús de la Girocleta fins a vint-i-quatre hores, etcètera, 
que nosaltres estem d’acord que s’estudiï una ampliació d’horaris segurament, també 
possiblement de buscar més estacions i que funcioni més i que tingui més usuaris. 
Però a l’hora de presentar els punts d’acord, es concentra a posar més càmeres de 
seguretat, i no entenem… Si parlem de càmeres de seguretat segurament, i amb un 
estudi més acurat, hi ha altres llocs més necessaris per posar càmeres que no pas a 
les parades de la Girocleta. 

I com ja han dit els companys que han intervingut abans, segurament, doncs, en algun 
lloc millorant la il·luminació possiblement no caldria. I que estudiant les necessitats de 
la ciutat quant a seguretat, doncs, segurament sí que caldria potser posar càmeres en 
llocs molt concrets, però no necessàriament a les parades de la Girocleta. Entenem 
que a l’hora de desenvolupar el que parlava d’estudiar, potser ampliar aquesta oferta, 
nosaltres hi estem d’acord, però a l’hora dels acords creiem que no està ben enfocat. 

Per tot això, nosaltres ens abstindrem. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pel que fa al 
funcionament de vint-i-quatre hores –perquè vostè aquesta moció la presenta en dos 
apartats, tot i que, tal com diu el senyor Miquel Poch, s’ha centrat molt en el tema de 
seguretat–, dir-li que pel que fa al funcionament de les vint-i-quatre hores, hauria 
d’anar acompanyat de personal que hauria d’estar operatiu per tal de resoldre 
qualsevol incidència. Amb l’ampliació d’horari, quan nosaltres ho vàrem fer, ja ho vam 
tenir en compte, per això, només vàrem fer la mitja hora: per poder donar un servei de 
qualitat. Del contrari, el que faríem és que la gent desconfiés del sistema de la 
Girocleta. 

Vostè parla, i hi insisteixo, i també li han dit els altres regidors, sobretot d’aspectes de 
seguretat. Estem en contacte permanent amb els veïns a través de les taules de 
seguretat, com s’ha dit anteriorment. Entre aquestes necessitats no hi ha ara mateix la 
de la Girocleta, almenys de les dades que tenim –no sé si vostè té alguna altra dada 
sobre tema de seguretat–, per la qual cosa no justifiquen una inversió com la que 
requereix posar càmeres a l’estació de Girocleta. 

La Girocleta és un servei segur, un servei que la gent respecta amb molt àmplia 
majoria i que només té algun cas concret de vandalisme. La prioritat en seguretat són 
els delictes contra el patrimoni o les accions que poden afectar les persones i també el 
civisme. Crec que tothom estarem d’acord que és més important garantir la seguretat 
de les persones que garantir la seguretat de les estacions de Girocleta, cosa que 
també s’ha dit anteriorment, i que en cap cas les dades justifiquen que calgui una 
mesura com aquesta. 
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Girona és una ciutat segura. Quan vostè diu que en el moment de la recollida i la 
devolució de la Girocleta pot generar algun moment d’indefensió quan es treu la 
cartera la persona que va a treure la Girocleta. Aquest fet no és superior a molts casos 
ordinaris de l’espai públic, com pot ser el pagament de l’àrea verda o l’àrea blava, el 
transport públic o el gaudiment de les terrasses públiques. Aquí també hauríem de 
posar càmeres? Hauríem de posar càmeres a cada terminal de pagament de l’àrea 
blava? 

Amb aquestes mocions no es col·labora a generar tranquil·litat a la ciutadania, sinó 
que sembla que es vulgui fomentar una sensació d’inseguretat entre els usuaris de la 
Girocleta. Per aquest motiu, el nostre vot serà negatiu.    

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, regidor, vostè sabia que 
feia temps que nosaltres volíem presentar aquesta moció i, de fet, nosaltres havíem 
parlat amb vostè sobre l’ampliació de l’horari de la Girocleta per tenir el servei 
ininterromput les vint-i-quatre hores. No sé si vostè…, vostè en privat ens deia que sí 
que vostè ho veia correcte, que vostè hi estava d’acord; vostè ve avui aquí i ens diu tot 
el contrari. 

A més a més –i està recollit a l’acta del Ple–, regidor, nosaltres li hem comentat 
diverses vegades en el Ple l’ampliació de l’horari de la Girocleta, i vostè l’excusa que 
ens va posar era: «No, perquè hi ha vandalisme.» Jo li he dit, nosaltres sabem que 
vostès van allargar trenta minuts perquè hi havia reclamacions dels usuaris, però és 
que amb aquests trenta minuts no es cobreixen les reclamacions que hi ha dels 
usuaris. 

Regidor Alcalà, jo…, vaja, a mi em sorprèn, perquè vostè canvia d’opinió segons el 
dia, segons si plou o no plou. I la veritat és que sí hi ha actes vandàlics. I aquesta 
portaveu que li parla, precisament, n’ha viscut un amb el portaveu del seu grup, i sap 
com va acabar la cosa? Amb la Girocleta trencada i el portaveu del seu grup corrents 
pel carrer amb la gent que havia intentat trencar la Girocleta. 

Per tant, regidor, actes vandàlics, estic d’acord amb el que va dir vostè a l’anterior Ple 
que nosaltres li vam comentar: «Sí, n’hi ha, és cert, i s’ha de garantir la seguretat.» 

Com li deia, Girona mereix un nou model de mobilitat i això passa per oferir un servei 
ininterromput durant les vint-i-quatre hores. Però és cert que la Girocleta, doncs, té 
bons números, que cada dia la utilitza més gent, però cal fer un canvi també en l’horari 
d’utilització de la Girocleta. I això no passa perquè vostè en privat ens digui una cosa i 
vingui aquí en públic i ens digui el contrari. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, doncs, podem passar a la 
votació de la proposta. 

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

13. Moció que presenten els grups municipals de CiU, ERC, CUP-Crida per 
Girona  de rebuig a l'operació contra l'independentisme i les detencions del 16 
de gener. 

Dimecres passat la Policia Nacional va realitzar fins a 16 detencions a la nostra 
ciutat. Les detencions es van realitzar sense ordre judicial vulnerant els drets de les 
persones detingudes a qui van anar a buscar a domicilis particulars o seguint- los en 
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les seves activitats diàries. Les van practicar agents de paisà en alguns casos 
encaputxats i sense identificar i vinguts de fora de la ciutat en una  operació política 
instruïda per la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional i orquestrada 
des de Madrid. L'objectiu formal de les mateixes aparentment era la identificació i 
comunicació del fets a les persones investigades, un objectiu que en cap cas justifica 
detencions i menys quan no les persones investigades no suposen cap tipus de perill 
ni hi ha risc de fuga. 

L'operació s'engega arran d'una denúncia d'ADIF pels talls de les vies del TAV que 
van tenir lloc l'1 d'octubre de 2018 a Girona, però és evident que aquestes detencions 
no formen part d'un fet aïllat sinó que són una nova acció inserida en una ofensiva 
repressiva contra els drets civils, polítics i socials i en contra de la defensa i l'exercici 
del dret a l'autodeterminació arreu dels Països Catalans. 

La Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional, que ha instruït aquesta 
causa i d'altres contra l'independentisme popular i d'altres moviments per la defensa 
de drets, ha actuat de la mateixa forma que actuava la Brigada politicosocial durant 
els anys de dictadura Franquista, amb l'única finalitat de castigar, reprimir i perseguir 
la protesta i la dissidència política així com el periodisme que hi dona cobertura. Una 
mostra d'això és el fet que algunes de les persones detingudes ni tan sols eren al lloc 
dels fets que s'investiguen i el fotoperiodista anava perfectament identificat per fer la 
seva feina periodística. 

Les persones detingudes són persones compromeses amb la lluita per a 
l'autodeterminació, activistes del moviment juvenil, militants d'entitats 
independentistes, estudiants, activistes sindicals, dos alcaldes de comarques 
gironines i periodistes. Totes elles se sumen a la llarga llista de persones 
represaliades per l'estat espanyol per defensar els drets socials, civils i polítics arreu 
de l'estat. 

A més, hem de lamentar, una vegada més la vulneració de drets lingüístics en tot 
aquest procés ja que es va impedir l'assistència de l'advocat a les persones 
detingudes per parlar en català i tampoc aquestes van poder utilitzar el català a l'hora 
de declarar. 

Malgrat tot, el ministeri de l'interior ha defensat l'operació contradient les paraules del 
mateix Tribunal Superior de Justícia que va afirmar que les detencions no havien 
estat ordenades per cap jutge. Al mateix temps, però, cap representant del govern 
espanyol ni les seves delegacions al territori han donat encara cap explicació de la 
vulneració de drets que han comportat aquestes detencions ni s'ha mostrat preocupat 
pels fets. 

Tanmateix, la ciutadania gironina va respondre una vegada més manifestant-se 
davant d'aquestes agressions i vulneració de drets i arran de l'operació són moltes 
les mobilitzacions que s'han produït als Països Catalans, així com han arribat 
mostres de suport d'arreu de l'estat i fins i tot d'arreu del món. En aquest sentit, els i 
les estudiants han reaccionat per protegir-se de més detencions organitzant la 
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Caputxinada UdG, una tancada que emula la Caputxinada de 1966 per fer de la 
universitat un espai de refugi per tota aquella persona susceptible de rebre repressió. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal CUP-Crida Per Girona proposa al Ple 
l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Mostrar suport persones investigades i fer una crida a totes les forces 
polítiques i  sindicals, a  totes les  entitats i  a  tot  el  teixit associatiu  del  país  a 
prendre partit i plantar cara a una nova vulneració  de drets civils, polítics i socials. 

SEGON.- Exigir al govern espanyol i als seus representants al territori que doni 
explicacions per les detencions i la forma com s'han produït. 

TERCER.- Exigir responsabilitats als responsables polítics i policíacs d'aquesta 
operació que només fa que augmentar l'alarma social i confirmar la judicialització de 
la política i el tancament en banda a solucions polítiques i democràtiques que 
responguin a la greu crisi política, social i econòmica i donant ales des de les 
institucions a les propostes i els posicionaments de l'extrema dreta. 

QUART.- Exigir al govern espanyol la retirada de la denúncia interposada per ADIF 
pels talls de les vies del TAV el primer d'octubre del 2018 i donar suport a la recollida 
de signatures iniciada per els i les estudiants. 

CINQUÈ.- Mostrar el nostre suport a la Caputxinada UdG. 

SISÈ.- Traslladar al govern de l'estat espanyol el contingut d'aquesta moció i a les 
delegacions del mateix a Catalunya i a Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, ara passaríem a una darrera 
moció, aquesta que s’introdueix per urgència, i, per tant, que primer hem de votar la 
urgència. 

Es tracta d’una moció que es presenta conjuntament per part dels grups municipals 
nostre, del Govern, d’Esquerra i CUP - Crida per Girona… Esquerra - Mes i CUP - 
Crida per Girona. Disculpin, no. És que no diu Mes, o és una altra cosa? M’estaven 
dient una altra cosa…? (Comentaris de fons.) Disculpin, d’acord. 

Molt bé. Fes-ho tu, Carles. Bé, i com que s’ha decidit al final fer-ho conjuntament, 
substanciació conjunta. Per tant, tenim cinc minuts. Poden començar vostès i després 
vostès i ja acabem nosaltres. Tant se val, utilitzin un minut i escaig, si us plau. 

(Remor de veus.) 

Sí, un moment, un moment, tranquil·litat. 

Per tant, que ho substanciaríem així. I ara el primer que cal és substanciar per si es 
considera urgent. Si els sembla, ho substancio jo això, per què es considera urgent. 
Els hi sembla bé? 



76 
 

Són uns fets que han ocorregut aquesta darrera setmana i ens semblava, doncs, que 
era important fer-ho de forma immediata, substanciar aquesta moció de vulneració de 
drets i que crèiem que era important fer-ho al més aviat possible i per això ho hem fet 
en el primer Ple que ha estat possible. I, per tant, aquest és el motiu de la urgència. 

I si els sembla, passarem a votar-la. 

Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de la moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara sí, substanciaríem la 
moció. Endavant, senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, aquesta és 
una moció que hem presentat en un moment d’excepcionalitat que ha viscut la nostra 
ciutat en un marc que és l’Ajuntament de Girona, que sempre s’ha posicionat a favor 
dels drets i les llibertats d’aquest país, de la solidaritat (...) antirepressiva per motius 
polítics. I entenem que una vegada més avui ens toca posicionar-nos com a consistori, 
i ens toca posicionar-nos com a consistori, perquè dimecres, malauradament, no va 
ser la primera ni segurament serà l’última, vam veure l’enèsim exemple de 
l’excepcionalitat i la repressió del règim del 78, que posa d’acord el PSC, Ciutadans i el 
PP en aquest tipus d’accions. 

Estem parlant de detencions sense ordre judicial; estem parlant d’alcaldes anats a 
detenir a casa seu per gent que no s’identifica i que acaba trencant la mà a un 
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d’aquests alcaldes, a militants i activistes de la nostra ciutat; estam parlant de 
vulneració del dret més bàsic, la utilització de la llengua pròpia en aquest país, que és 
el de la llengua catalana, per poder accedir a una comissaria; estem parlant de la 
despreocupació dels majordoms de l’Estat, subdelegat del Govern i delegada del 
Govern en aquest país, i estem parlant, i això no sorprèn, d’un govern del PSOE que 
és, de fet, en la història d’aquest país un dels més repressors que hi ha hagut a nivell 
polític en els últims quaranta anys. 

Dit això, nosaltres l’únic que fem és que avui puguem donar suport a aquesta 
proposta. Celebrem la resposta que va haver-hi al carrer per part de la ciutadania de 
Girona i reafirmem el nostre suport a la caputxinada que hi està havent ara mateix a la 
Universitat de Girona. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Afegir-me al que ha 
manifestat el company Lluc Salellas. Som totalment contraris a aquestes detencions, 
en primer lloc, per com es varen fer: es varen fer d’una manera opaca i terrorífica; en 
segon lloc, pel tracte rebut a la comissaria pels advocats, va haver-hi un clar cas de 
discriminació lingüística; en tercer lloc, tenint en compte a qui es va detenir, es va 
detenir una persona que no hi era els dies dels fets que se l’acusa, es va detenir un 
periodista que estava fent la seva feina. Tot plegat, el que es pretenia era avisar, era 
atemorir, era reprimir la protesta i reprimir la dissidència. I en quart lloc, no sabem a 
hores d’ara encara qui va ordenar les detencions: el ministre d’Interior diu que va ser 
un jutge, no ho prova. Però una persona com Grande-Marlaska, amb el currículum que 
té, amb els casos de l’arxivament del Yak-42, de la postura repressiva sobre el 15-M, 
la postura repressiva sobre la revista El Jueves i, sobretot, sabent que el Tribunal 
Europeu dels Drets Humans va condemnar nou vegades l’Estat espanyol per no 
investigar tortures, i d’aquestes nou vegades, en sis Marlaska era el jutge instructor. 
És a dir, que la veritat és que el que diu no ens mereix cap credibilitat. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Breument, alcaldessa, perquè només és adherir-me 
al que han manifestat els dos portaveus previs i només afegir una o dues qüestions. 

A diferència del que molts opinen, a nosaltres ens agradaria també posar sobre la 
taula una qüestió: la repressió que estem vivint avui en dia és la demostració que hi ha 
una victòria darrere que no saben pair, que és la victòria de la democràcia, la victòria 
d’un poble que va decidir en el seu moment votar per sobre de tot per poder defensar 
una idea. Quan algú el que utilitza és la força, la violència, la nocturnitat, amagar-se a 
si mateix per intentar detenir, coaccionar i espantar un poble, el que demostra amb 
aquesta repressió és que no ha sabut pair una realitat evident que es materialitzarà 
també ben aviat que és la victòria de la democràcia, en aquest cas, la victòria de la 
república. 
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Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Mirin, nosaltres 
ens reafirmem en el nostre suport al respecte a la llei i a l’estat de dret, que és del que 
va tot això. I la victòria de la democràcia, i tant, senyor Ribas, la democràcia ha 
guanyat i per això es va frenar el cop d’estat que vostès van intentar donar, començant 
el 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya i continuant amb el seu 1 d’octubre. I, 
per tant, resultat: que l’estat de dret ha funcionat i per això ens trobem en la situació 
que ens trobem. 

Mirin, jo només els diré una cosa: la precipitació amb què vostès avui presenten 
aquesta moció els fa arribar a dir –i llegeixin-se el seu primer punt, perquè tela!–: 
«mostrar suport persones investigades». Escolti, cap problema, totes les persones 
investigades sigui pel que sigui i quan sigui en aquests moments tindrà el recolzament 
de tres grups municipals. Home, déu-n’hi-do, eh? Déu-n’hi-do el que han arribat a 
escriure. Déu-n’hi-do! Déu-n’hi-do!, no fan referència a res més: «mostrar suport 
persones investigades». Però si fins i tot es deixen les preposicions i els articles. 

Sincerament, jo crec que altre cop intenten tornar a portar en aquest Ple el debat de la 
independència, el debat del separatisme, el debat del seu cop d’estat que segueixen 
intentant aconseguir i que ja els ha quedat clar que el Govern de l’Estat, sigui el color 
polític que sigui qui governa en cada moment, garanteix que l’estat de dret i la 
democràcia funciona a Espanya. I, per tant, que tots els intents de cop d’estat que 
vostès vulguin fer seran frustrats i seran frenats perquè l’estat de dret funciona com ha 
de funcionar en el nostre país. 

I, miri, no tan sols és que no estem a favor de la moció…, no, no, és que estem 
literalment en contra i radicalment en contra. Al que vostès donen cobertura que va 
passar el dia 1 d’octubre del 2018 a la ciutat de Girona amb la tallada de les vies de 
l’AVE, que és al que es va referència a les detencions que van haver-hi la setmana 
passada, sí que és una vulneració de drets, i tant, de totes aquelles persones que 
tenien el dret a poder anar a treballar sense cap mena de problema i que no hi van 
poder anar perquè els trens no podien circular perquè un grup de persones van tallar 
les vies de l’AVE. 

Per tant, la retirada de denúncia segur que no. És més, és que aquest propi 
Ajuntament l’hauria d’haver presentat, perquè molts gironins i moltes gironines van 
veure vulnerat el seu dret d’anar a treballar amb llibertat i amb tranquil·litat. Perquè, a 
més, els recordo que era un tema de reivindicació política i res tenia a veure amb una 
vaga general entesa com a tal, que és el que està regulat en els diferents reglaments i 
estatuts. 

I acabo, però només una cosa: no tan sols no mostrar suport a la caputxinada de la 
UdG, sinó que, a més –i ho he dit públicament i avui ho repeteixo–, el meu grup 



79 
 

municipal i el meu partit polític demanarà, ha demanat i seguirà demanant la dimissió 
del rector de la Universitat de Girona, que juntament amb l’alcaldessa, dona cobertura 
a una tancada a la Universitat de Girona que només va a favor d’uns quants, que no 
respecta el dret de tots… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, ha d’acabar. A 
cada una de les intervencions s’ha passat vostè…, a quatre intervencions, més de mig 
minut. No pot ser. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Puc acabar o no? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs... Tanqui, tanqui, però… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Si m’assimilo als seus discursos amb megàfon 
davant de la comissaria de la policia… 

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

Acabo. Reitero, la nostra petició de dimissió del rector de la Universitat de Girona pel 
paper no neutral que està jugant en aquests moments. I reitero –i reitero– la nostra 
indignació en el paper que vostè està jugant com a alcaldessa reivindicant 
contínuament amb un megàfon davant de la comissari de la Policia Nacional el que per 
vostè és repressió, però que el que fa és que la Policia Nacional fa la seva feina i molt 
ben feta… 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): …, gràcies a Déu per a tots els demòcrates. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, com saben, i nosaltres ho 
hem dit infinites vegades, estem completament d’acord amb la llibertat d’expressió, i a 
més a més, vivim en un dels països amb una democràcia més plena, com així ho 
mostren, doncs, diversos indicadors nacionals i internacionals com, per exemple, 
l’últim índex de la revista The Economist, que suposo que el Govern hi donarà 
veracitat, de la mateixa manera que l’ha citat el regidor Sastre en la seva intervenció 
quan parlàvem del nomenclàtor de la ciutat. 

Mirin, aquesta moció que ens presenten és un cúmul d’incongruències, és un cúmul 
d’errors i és un cúmul de tergiversacions. De veritat, és que és una moció molt poc 
seriosa per aquest Ajuntament. Jo crec que el discurs d’ofensiva repressiva, brigada 
politicosocial, castigar, reprimir, perseguir la protesta, a mi sincerament em fa pensar 
que vostès continuen en el seu món paral·lel de sempre o que s’han quedat vostès 
atrapats en un episodi de Cuéntame. De veritat els ho dic. 
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Mirin, vostès no tenen absolutament cap respecte ni per les paraules ni per la història i 
estan aconseguint que conceptes importantíssims per a tots els demòcrates com són 
repressió o caputxinada perdin tot el valor que tenen. De fet, paraula que vostès diuen 
paraula que perd l’essència. Al final una pena, doncs, allò del cafè descafeïnat o de la 
llet sense lactosa, que és al final el que fan vostès. 

Mirin, nosaltres entenem que no tothom pot tenir coneixements jurídics, però el que sí 
que estaria bé que fessin vostès és que intentessin no confondre la gent, perquè les 
detencions, els agradin o no els agradin, es van fer de manera legal. Dic jo –dic jo– 
que si no hagués estat així, senyor Salellas, vostè li pot preguntar a l’advocat, perquè, 
a més a més, és una persona molt propera a vostè, per què no va demanar un habeas 
corpus, per què no va demanar un habeas corpus si consideraven que les detencions 
s’havien fet de manera il·legal. 

A nosaltres ens preocupa la moció i ens preocupa per…, no ens preocupa per un tema 
de forma, sinó perquè intenten defensar actuacions que són presumptament delictives 
que res tenen a veure, doncs, ni amb una defensa de l’autodeterminació ni amb una 
defensa de la llibertat o ni tan sols de la independència. Perquè el que vostès estan 
defensant són accions que tenen a veure amb un assalt a les vies del tren, vulnerant 
sobretot la seguretat i afectant tant l’empresa demandant com, a més a més, la nostra 
ciutat i la gent de la nostra ciutat, els que pensen com vostès i els que no pensen com 
vostès. 

Estan actuant vostès sense un mínim de decència democràtica, de veritat els ho dic, 
sense respecte a la veritat, sense rigor i sobretot sense responsabilitat. 

Mirin, hi ha moltes maneres de defensar la política democràticament sense haver de 
generar danys a la imatge de la ciutat ni pèrdues econòmiques ni, sobretot, generar 
molèsties, que és al que vostès ens tenen acostumats a fer.  

(Sona el timbre que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 

I ja vaig acabant, alcaldessa. 

Jo crec que si vetllessin per l’ordre, les institucions i la bona imatge de Girona, vostès 
ni encapçalarien els assalts a les vies de l’AVE ni molt menys les defensarien, que és 
el que estan intentant fer avui aquí. Jo crec que més bé al contrari, vostès es 
personarien contra qui les va fer, contra qui les va organitzar per tot el descrèdit que 
ens suposa a tots com a ciutat. Els demano responsabilitat. Ja sé que demanar-los 
responsabilitat a vostès és una cosa més aviat surrealista, però jo crec que sobretot 
l’alcaldessa ha de ser qui més responsabilitat ha de tenir per deixar de ser la «senyora 
del megàfon» i restablir la credibilitat que aquesta institució mereix. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres hem votat en 
contra de la urgència i votarem en contra de la moció. I és que en cada acció en què 
vostès consideren que l’Estat és susceptible de ser acusat han de pensar que hi ha 
milers de gironins i gironines no independentistes, com nosaltres, que temen escoltar 
de nou paraules com les que hem escoltat en aquest plenari en contra d’ells. I això 
succeeix perquè alguns dels responsables polítics independentistes esteu abocant tot 
el ressentiment pel broc gros. Pensem que ho feu en contra de l’Estat o d’un govern i 
heu de pensar que ho esteu fent també en contra de catalans i catalanes, de gironins i 
gironines que no compartim la vostra ideologia, i això no és responsable. 

Si arriba una ofensa de Madrid o allò que vostès consideren, la llencen en contra d’una 
de les meitats de Catalunya. Però Catalunya –vostè parlava, senyor Ribas, d’un sol 
poble–, Catalunya és diversa, hi ha molts catalans i catalanes amb pensaments 
diferents i cada vegada que això es produeix la ferida és més gran i Catalunya pateix 
més. 

Avui hi havia un article –no sé si ahir o avui– d’Antoni Puigvert que deia més o menys 
que cada vegada que s’expressa el radicalisme guanyen els independentistes i perd el 
cos de la nació. No puc estar-hi més d’acord. 

Cap socialista a Girona, ni un –i jo m’atreviria a dir que tothom, però, en tot cas, 
responc pels socialistes–, no voldria haver de viure en una ciutat amb la tensió que 
pateix aquests moments Girona. A cap no ens agrada que hi hagi ni detencions ni 
actuacions judicials o policials. Tota la família socialista de Girona voldria fer política 
simplement en favor de Girona i res més. 

I tenia apuntat: «avui diran que el PP, el PSOE són el mateix»; vostè, senyor Salellas, 
ha anat molt més lluny, ens ha dit, crec, que som la força política més repressora que 
ha existit. Jo li haig de dir…, miri, ja no parlo ni dels pares ni dels avis, persones 
assegudes en aquest grup municipal que han patit repressió. De veritat, senyor 
Salellas, que avui ens digui –només ho pot dir una ment sectària com la seva– que el 
PSOE és una força repressora, en fi…, deixem-ho aquí. 

Nosaltres hem fet esforços, aquest grup municipal, els Socialistes, amb un gran cost 
polític i ho hem fet en favor de la màxima concòrdia en aquesta ciutat. I mai –mai, 
eh?– no he trobat ni una sola autocrítica de cap de vostès, polítics independentistes, 
en aquest plenari. Mai. Ara, és veritat que el pensament hegemònic això ja ho té. 

La responsabilitat del polític és més important que mai quan en el carrer no hi ha 
tranquil·litat, per tant, no es pot sortir –ho vaig dir en el seu moment i ho torno a dir–, 
no pot sortir l’alcaldessa a cridar que mai no perdonarà gent d’aquí o gent d’allà, 
gironins i gironines. Al meu entendre, aquest va ser un error gravíssim que s’ha patit a 
la ciutat de Girona. 

I és que vostès, a més a més, a Convergència…, perquè, miri, la CUP sempre ha 
defensat la desobediència, això està claríssim, però Convergència s’exclamen vostès 
quan els convé. Fa pocs dies, dimarts, encara no fa una setmana, vostès van situar un 
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cordó policial a l’Alcaldia perquè hi havia un grup de veïns i veïnes que es venien a 
queixar i volien pujar a Alcaldia. 

També varen donar una ordre política d’actuar a la Universitat de Girona amb els 
Mossos d’Esquadra l’any 2011 amb Artur Mas. 

Per tant, en alguns casos sí i en alguns casos no. Vostès es fan jutges de quina causa 
mereix i quina causa no mereix. I a més, anul·len el dret a queixa de ciutadans i 
ciutadanes que pateixen les repercussions, per exemple, d’uns talls com els de l’AVE. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, senyora 
Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Si acceptem –sí– que es pot actuar… (alguns 
aplaudiments), si acceptem que es pot ocupar l’AVE, també hem d’acceptar que es pot 
ocupar l’Ajuntament, per exemple, o la Universitat de Girona, en el cas de l’any 2011, o 
el Trueta per altres causes polítiques com podria ser, per exemple, el tancament de 
cap de setmana del CAP de Taialà. I això no és acceptable, en cap moment. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Paneque, 
s’ha passat molt. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Per tant –i acabo–, tant de bo algun dia en 
política hi hagi alguna cosa més que acusacions gravíssimes a milers de persones, 
gironins i gironines, compromeses també amb Catalunya, però que no volem la 
independència, perquè pensem que tots hi perdríem, pel que sigui. Però nosaltres 
també estem compromesos amb Catalunya. I en aquest mal tràngol, si callés per tenir 
por al que diran, Girona hauria perdut una mica més de la llibertat que sempre ha 
tingut, la llibertat que ens farà ser el que hem estat i el que volem ser. 

És per tot això que el nostre vot serà contrari a la moció. Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Gràcies. Que el PP i Ciutadans es 
vulguin carregar el dret a la manifestació, el dret a l’acció pública i reivindicació política 
en els carrers de la nostra ciutat no em sorprèn, ho han dit i ho han reiterat en 
moltíssims plens, això és així. El que m’ha sorprès, senyora Paneque, és que vostè 
digui que en el nostre discurs s’ha atacat la ciutadania de Girona o de Catalunya; el 
nostre discurs ha sigut contra unes institucions, sí, contra un estat i contra un govern, 
és així, però no contra una part d’aquesta ciutadania. I del que estic convençut –del 
que estic convençut– és que la majoria de catalans i catalanes el que no vol és que es 
detingui la gent injustificadament a casa seva i a les set del matí, i encara menys, 
alcaldes. Això segur que no ho vol la gent. 
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I sap què li puc dir jo, que no sé si ho pot dir vostè? Sap què li puc dir? Que jo estic fart 
de viure amb el risc i la por de ser detingut. I jo no vull viure més així en aquest estat, 
però no vull que tampoc vostès tinguin ni el risc ni la por d’haver de ser detinguts. És a 
dir, que no ho vull per a ningú, ni per a mi ni per a vostès ni per als de més enllà: que 
ningú tingui el risc i hagi de patir por perquè la seva acció política li pot provocar una 
detenció o un judici, ni als de la CUP ni als del PSC ni als del PP. No ho vull. I 
m’agradaria –m’agradaria– haver sentit aquestes paraules de la portaveu d’un partit 
demòcrata com és el seu. M’agradaria haver-les sentit, que ningú en aquest país ha de 
patir repressió per la seva acció política. Això és el que volem i això és el que exigim. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I també, si m’ho permeten, i com 
que tots tres grups m’han al·ludit bastant, però de totes formes subscric les paraules 
que ha dit el senyor Salellas, i és que a mi em sorprèn que vulguin posar l’argument 
del seny, de l’equilibri quan es parla de drets, de democràcia, de llibertat, de dret 
d’expressió, de dret de manifestació, perquè aquí s’ha de ser radical. Perquè no es pot 
ser una miqueta demòcrata, no es pot voler una miqueta de llibertat, no es pot 
defensar una mica els drets humans de les persones, o es defensen o no. 

I llavors, aquí hi ha el coratge o no de fer les coses. I és cert que molts patim que hi 
hagi persones que s’anomenen a si mateixes demòcrates i que defensen els drets 
fonamentals de les persones i que deixen que passin depèn de quines coses, com que 
es pegui gent que va a votar. Això, estaran o no a favor de la independència, si és que 
no importa això, només faltaria, és que va anar a votar molta gent que també no 
estava a favor de la independència. I què importa, només faltaria! Però no hem de 
defensar els que diem que som demòcrates que es pugui votar? Perquè que vingui 
avui i m’ho expliqui. O sigui, això no ho hem de defensar? I ho hem de defensar així 
amb la boca petiteta: «Bé, a vegades sí, depèn de com?» No, no, està més que 
malament anar a pegar la gent que va a votar, i això no es pot no ser radical. No es 
pot. Perquè vol dir que no ho ets –vol dir que no ho ets. 

I acabo, perquè coincideixo amb el que ha dit el senyor Salellas: de cap de les 
maneres –de cap de les maneres– estem i hem anat i hem parlat res en contra de les 
persones…, és igual, és que no vull dir-ne de cap manera; el que estem criticant 
totalment i absolutament són els responsables policials i responsables polítics 
concretament en aquest cas d’aquesta actuació que va haver-hi aquesta setmana. I no 
ho extrapolin a res més, perquè dirien mentides i farien demagògia. 

Nosaltres estem dient que no hi ha dret que policies –policies, policies– sense un 
requeriment judicial de detenció –policies–, perquè tenen el criteri que tenen, que 
m’agradaria saber quin és, perquè encara no l’hem sabut, doncs, resulta que 
decideixen anar a detindre gent per prendre declaració. Escolti, que hi havia risc de 
fuga d’uns alcaldes que van cada dia allà? Hi havia risc de fuga? No. Hi havia risc de 
poder destruir les proves? Hi havia risc que…? Se’ls havia notificat ni una sola vegada 
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que anessin a declarar? Ni una. És que és indigne de pensar que la policia pot fer 
això, això no és digne d’un estat de dret. I això no és defensable. 

I que no defensin la independència, només faltaria; faré tot, tot el que estigui a les 
meves mans perquè puguin sortir en llibertat i defensar el que els doni cadascú la 
gana. I que no volen la independència, els defenso i ho faré sempre. Però, ostres, 
encara dir amb la boca petita que, bé, que no és tan greu que policies vagin i detinguin 
a qui els passi… Guaiti, doncs, em sembla molt malament, no? I, escolti, és de difícil 
haver d’escoltar coses que han dit, la veritat, és de difícil haver d’escoltar. 

En fi… Escolti, que si hi ha temes de la independència i així que no se sentien 
còmodes ho entenc, i ho poden dir i és ben lícit, i ja està, i «per això no ho votem, 
perquè diuen tot això, i nosaltres no creiem en la independència i per això no votem»; 
ara, defensar aquestes actuacions policials, escolti, no sé… En fi… 

Si els sembla, passem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favors dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, i els vots en contra dels grups municipals 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció dels grups 
municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i CUP - Crida per Girona de 
rebuig a l’operació contra l’independentisme i les detencions del 16 de gener. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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PART DE CONTROL 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara com que és 
això nou, disculpin, vindria –que l’he perdut– el darrer punt que no té numeració, que 
és la part de control. Però, en primer lloc, substanciaríem aquesta moció instant la 
compareixença del vicealcalde senyor Berloso en base a l’article 93 del ROM, que crec 
que s’ha de votar. 

Nosaltres ja hi estem d’acord. Vull dir que estem d’acord amb la transparència i que si 
volen ja podem votar-ho. 

I no sé com s’ha de substanciar, si és per al proper… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Sí, és en el proper Ple que han 
de presentar les preguntes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Se substanciarà en el 
proper Ple i, per tant, es podrà substanciar tal com diu el ROM. I si volen… (veus de 
fons) Un moment. Nosaltres estem d’acord que se substanciï, per tant, ho farem tal 
com diu el ROM. I ara si algú vol manifestar alguna cosa…, però, de fet, el que hem de 
fer és votar si s’aprova aquesta compareixença. Després, en el moment de la 
compareixença ja mostraran el que creguin convenient. 

Sí, digui’m, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, nosaltres havíem parlat de res, d’un minut, 
un minut i mig per als portaveus, més que res som els signants de la moció i crec que 
tots sempre tenim el temps per presentar la moció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, és una cosa estranya… Sí, 
sí, diguin, breument. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, no és una cosa estranya, és l’aplicació del 
ROM. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Els cinc minuts els tenen, 
tenen els cinc minuts entre tots, doncs, el reparteixen. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Doncs, un minut. No es preocupi. Bé, no ho diu, 
no diu el temps, però és igual. Laia, que, si no, em dirà que m’enrotllo molt i em 
renyarà. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no li he comptat encara. 
Digui, digui. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, jo crec que a ningú se li escapa la 
importància de la presentació avui d’aquesta moció demanant aplicar l’article 93, 
demanant la compareixença per al Ple del mes de febrer en relació amb allò que està 
passant a la ciutat, que no és nou, que fa més d’un any que està passant, que són els 
talls de llum constants, de manera indiscriminada a diferents barris de la ciutat, no 
només al sector est com s’ha volgut, doncs, moltes vegades subscriure, sinó que està 
passant a altres barris, com Germans Sàbat, Torre Gironella, Sant Narcís, el Pont 
Major. Per tant, en aquest sentit, és ampli de tota la ciutat. 
Creiem que és moment que s’expliquin les coses, de saber realment per què estan 
passant certes a certs barris de la ciutat, que es donin explicacions, també de manera 
transparent de cara a tota la ciutadania que podrà, doncs, escoltar i assistir en aquest 
Ple del mes de febrer. 

I sobretot dir una cosa: miri –ja acabo, però això ho he de dir–, buscant informació en 
relació amb tot el que estem vivint, em va sorprendre molt veure una notícia de fa 
exactament un any, gener de 2018, que la notícia era: «L’Ajuntament de Girona», ergo 
l’equip de govern, «donarà assessorament als veïns i veïnes de Girona que suporten 
els talls de llum.» Sincerament, arribar al gener del 2019 amb aquesta moció sobre la 
taula vol dir no tan sols que no hi ha hagut l’assessorament promès, sinó que, a més, 
aquest problema no s’ha resolt. I crec sincerament que els veïns i veïnes volen 
solucions, no assessorament. 

Per tant, jo espero que el febrer puguem sortir tots amb un titular de dir: «Tot 
l’Ajuntament en ple donarà solució als problemes dels talls de llum que pateix la ciutat 
de Girona.» 

Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. Jo crec que poques vegades ens hem 
posat d’acord totes les portaveus de l’oposició, jo crec que aquesta vegada hem sigut 
capaces de deixar les ideologies de partit i els colors dels quals defensem cadascuna 
de nosaltres. 

Nosaltres creiem que és important, de fet, molt important que el vicealcalde Berloso 
comparegui i respongui en el proper Ple les preguntes de totes les portaveus de 
l’oposició. Portem mesos i mesos amb talls de llum a diferents barris de la ciutat, i al 
final, una inacció continuada amb aquests talls de llum continus, que veïns i veïnes 
que paguen la llum es vegin contínuament afectats, que gent gran estigui sense llum i 
calefacció, que els més petits hagin passat el Nadal sense llum, que alguns d’ells 
s’hagin posat malalts, que veïns que necessiten màquines per poder dormir a les nits 
portin molt de temps sense poder connectar-les a la llum, i unes declaracions gens 
afortunades per part de l’alcaldessa dient que la causa dels talls de llum és el nivell del 
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frau elèctric, jo crec que tot això són un cúmul de circumstàncies que van portar que la 
setmana passada s’organitzés una marxa des de Font de la Pólvora fins a 
l’Ajuntament, marxa en què van participar gent de diferents barris de la ciutat, afectats 
de diferents barris de la nostra ciutat. 

I, per tant, per totes aquestes circumstàncies, nosaltres hem signat aquesta moció per 
demanar la compareixença del vicealcalde. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Voldria començar perquè 
alguns veïns i veïnes de Girona est m’han enviat un missatge fa mitja hora que en 
aquests moments carrer Mimosa, carrer Castanyer i carrer Avellaner estan sense llum, 
en aquests moments. 

Efectivament, com deia la senyora Pujola, no és fàcil posar tota l’oposició d’acord i no 
és fàcil veure aquest nivell d’indignació per part de la ciutadania, i ho és, primer, 
perquè entenem, i per això hem signat la moció, que aquest equip de govern no està 
donant resposta a una problemàtica que fa moltes setmanes que està succeint, que 
han tingut l’oportunitat de donar-hi resposta, i no només no hi han donat resposta, sinó 
que, a més a més, s’han defensat amb acusacions, des del nostre punt de vista, 
absolutament indignes, criminalitzant tot un barri i acusant ciutadans i ciutadanes de 
delinqüència. A més, convertint-ho en un problema d’un barri concret quan veiem aquí 
hi ha presents veïns i veïnes de Torre Gironella, de Germans Sàbat… Aquest és un 
problema de ciutat i d’instal·lacions obsoletes. 

I no és la primera vegada que passa, però és veritat que altres equips de govern quan 
s’havia donat aquesta situació s’asseien amb l’empresa i no els donaven la raó que 
tenien tota la raó i que el problema és de frau i que no hi ha un problema 
d’instal·lacions obsoletes. 

Les declaracions, l’estigmatització i no donar solucions als veïns i veïnes, que fa 
moltes setmanes que estan patint aquests talls de llum, és el que ens ha portat al 
nostre grup municipal a donar suport a aquesta moció per rebre les explicacions 
pertinents del regidor Berloso. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): La moció per a la compareixença 
bàsicament l’objectiu és forçar allò que el Govern creiem que ja hauria d’haver fet per 
iniciativa pròpia, que és reunir els grups municipals, reunir la ciutadania afectada, 
escoltar, donar explicacions i acordar una estratègia conjunta. Tan fàcil com això i, en 
canvi, tan difícil per un govern que sembla que està poc donat al diàleg i al consens i 
que està poc donat a afrontar els problemes cara a cara. 

És davant d’aquesta inacció de la problemàtica que la ciutadania s’ha hagut de 
mobilitzar i fa uns dies, doncs, vèiem com havien caminat des dels seus barris fins a la 
casa de la vila per poder parlar amb el Govern de la ciutat. Però també és l’oposició 
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que ha hagut de reaccionar també presentant aquesta moció. És per això que la 
presentem, doncs, per resoldre aquest debat. 

Però és que, a més a més, com en altres ocasions, es neguen a aquest debat de tu a 
tu, però en canvi es presten i juguen a un joc mediàtic, que en comptes de solucionar, 
agreuja el problema. I aquest és un element especialment preocupant, perquè, és cert 
que tenim un problema greu a la ciutat que són els talls de llum, però és cert també 
que tenim un altre problema greu a la ciutat, molt greu, que és que tenim un govern de 
la ciutat que tracta qui viu a determinats barris com a ciutadans de segona i tenim un 
govern a la ciutat que insisteix a criminalitzar la ciutadania estigmatitzant tot un barri. 
Aquest és un problema potser encara més greu que els mateixos talls de llum. 

Per tant, el febrer esperem explicacions i solucions. Però, si us plau, els demano que 
no esperin al febrer a revisar el tractament mediàtic que estan fent d’aquesta temàtica, 
perquè realment és un tema preocupant. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres també creiem que la compareixença del senyor Berloso és important i que 
ho faci sense demora també. Estem parlant de l’incompliment d’una empresa que 
guanya molts milions d’euros… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Un segon, senyora Roca. Si us 
plau, han de guardar silenci. 

Gràcies. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. Dèiem que estem parlant de 
l’incompliment d’una empresa que guanya molts milions d’euros l’any i que és incapaç 
d’oferir un bon servei de subministrament elèctric a moltes famílies, sobretot a famílies 
del sector est, famílies, doncs, amb criatures, amb gent potser malalta, i que, d’altra 
banda, paguen molts d’ells, la majoria, religiosament els seus rebuts. 

Nosaltres ja vam expressar que en comptes de prorrogar el contracte de 
subministrament elèctric amb Endesa –nosaltres no hi vam donar suport– s’hauria 
d’haver buscat alternatives veient com aquesta companyia tracta de malament els 
nostres conciutadans. I per tot això, pensem que la compareixença està justificada, li 
farem arribar les preguntes concretes, que ens agradaria molt que ens respongués al 
Ple vinent. Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Com els 
anunciava al principi de la intervenció de tots vostès, doncs, és evident que és clar que 
estarem encantats de sotmetre’ns a aquesta compareixença. I tant que sí. Estem 
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plenament convençuts que la transparència és absolutament imprescindible perquè se 
sàpiguen i es coneguin quines són totes les mesures que s’han emprès per part 
d’aquest Govern. 

Segurament arriba tard, però no passa res, no ho diré pas jo si arriba tard o no, perquè 
totes les mesures que ara emprendrem ja estan explicades a la ciutadania. 

Van venir l’endemà, van ser reunits aquí a l’Ajuntament després d’aquella concentració 
important que va haver-hi la setmana passada, en què jo no era present i que per part 
del vicealcalde, evidentment, es va comprometre que ens reuniríem l’endemà amb 
veïns i veïnes afectats i així es va fer. I en aquesta reunió se’ls va explicar fil per randa 
quines serien cadascuna de les actuacions que faríem, que són exactament les 
mateixes que hem explicat en diferents fòrums i en diferents formats, perquè també 
hem anat en diferents associacions de veïns i també ho hem tornat a explicar. I també 
ens hem trobat quan he anat a veure un incendi que va haver-hi a Pont i també els ho 
vaig explicar. No hem variat ni un mil·límetre de quines serien aquestes accions. 

I saben que hi ha uns calendaris fixats i estan explicats a la ciutadania. I saben que 
Torre Gironella fins al divendres de la setmana que ve la companyia estaran 
treballant…, disculpin, parlava de la setmana passada…, vaig dir la setmana que ve, 
eh? Que el divendres d’aquesta setmana havien d’acabar fetes les actuacions de la 
companyia. I que és cert que hi havia hagut certa millora, alguns dies ja no es va tallar, 
però és cert… (comentaris de fons) Escoltin, ja l’altre cop ens va passar igual, jo els 
demano que em deixin parlar. I després, ens vam entendre perfectament, però deixin-
me parlar. 

I sé del cert –sé del cert– que algun dia no s’ha tallat la llum… (comentaris de fons) No 
pot ser. Estic parlant a Torre Gironella. Doncs, jo tenia la constància… Bé, ho 
revisarem. 

La companyia va dir fins al divendres d’aquesta setmana. Sé que s’hi està treballant, 
perquè hem vist els operaris treballant-hi, i vostès també. Per tant, sé segur que s’hi 
està treballant. I aquest tema hauria de quedar resolt, el de Torre Gironella. 

Respecte a Font, i només acabo amb un tema, perquè això ja hi haurà, doncs, la 
compareixença, i ja es parlarà tot el que s’haurà de parlar. I com que aquest tema 
espero que ja estigui resolt, doncs, ja no serà en aquests termes. Sí que és veritat, i ho 
vaig voler deixar molt clar, perquè a mi em preocupa que es diguin coses que jo no he 
dit, i a mi em preocupa molt que algú s’atreveixi a dir tan panxo que jo he dit que tot un 
determinat barri o que totes les persones que viuen en un barri, doncs, que són 
criminals o que són delinqüents, perquè és absolutament incert. És tan incert com 
alguna hipocresia d’alguns que es neguen a reconèixer que sí que hi ha algunes –
algunes, poques, però algunes– activitats absolutament il·lícites i absolutament 
menyspreables i que són constitutives de delicte. I que no em refereixo a les persones 
usuàries i que tothom sabem de què estem parlant. I és de molta hipocresia voler-ho 
negar. I jo em refereixo a aquestes persones, poques i concretes, indesitjables que 
estan cometent un delicte. I que, a més, ho vaig expressar en aquella reunió i vam 
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coincidir tothom que estan jugant amb la vida dels seus veïns, perquè lamentablement 
ho hem vist recentment –ho hem vist recentment. I persones que estan utilitzant el fluid 
elèctric per a altres temes que no són d’habitatge, doncs, són uns delinqüents. 

I això ho he dit i ho he dit a la televisió, ho he dit a la ràdio i ho torno a dir ara aquí. I 
pretendre que he dit mai, mai a la vida –mai, mai– que una persona que té dificultats 
econòmiques o qui sigui és un delinqüent o el criminalitzo, per favor, és demagògia de 
la barata, però de la barata, perquè ni ho he fet mai ni ho faré mai. Ara, això altre sí, i 
ho torno a dir aquí públicament, i ja està, i que algú m’ho desmenteixi, perquè tots amb 
la boca petita ho diuen. 

Doncs, vinga. El mes que ve estem d’acord, ara aprovarem aquesta moció, per tant, el 
mes que ve ens trobarem en aquesta compareixença, que espero que sigui com han 
dit tots vostès, i és veritat, espero que sigui amb tota la situació molt més resolta i que 
estiguin ja absolutament reduïts per no dir quasi finalitzats els problemes reals que 
tenen tants veïns i veïnes de Girona, que ens preocupen i que saben que hi estem 
treballant. 

Per tant, procedim a la votació d’aquesta proposta de compareixença. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.) 

 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta de compareixença del vicealcalde senyor Berloso en 
base a l’article 93 del ROM, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Control? Preguntes? Sí, el que 
calgui, estem a la part de control, decrets…Diguin.  

Endavant senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, nosaltres preguntarem al voltant 
de dos decrets. El primer és un decret que l’hem llegit i no sé si som l’únic grup que 
l’ha llegit, però, en tot cas, és profundament preocupant: és sobre el clúster, el Bloom i 
tot el material que hi havia allà a dins. El poden llegir i és un decret que s’hauria de fer 
públic, és un decret on es reconeix que hi ha material que ha desaparegut, material 
que ha pagat la Unió Europea i l’Ajuntament que desaparegut. 

Es parla que no està clar si existeix o no l’organisme que ha de vetllar per tot això, 
perquè unilateralment la universitat en va sortir, l’Ajuntament diu que no. I per tant, no 
se sap en quin punt s’està. 

És tot un autèntic caos de gestió, un autèntic caos. És que no ho llegiré tot perquè és 
molt llarg i no tinc temps, però la meva pregunta davant d’això, davant que… 
(comentaris de fons) No, no, llegeixo molt bé, dic que me l’he llegit tot, dic que no el 
llegiré aquí tot, perquè és molt llarg. Jo sí que me l’he llegit tot, sí. La meva pregunta 
és: quin tipus de responsabilitats es prendran davant d’aquest desgavell, davant d’una 
fallida d’un projecte així, davant d’un descontrol com el que aquí s’explicita per part de 
l’Ajuntament que hi ha hagut? Quin tipus de responsabilitat política hi haurà? O això 
quedarà en res? 

I què ens fa pensar o com ens poden garantir que no tornarà a passar el mateix en un 
projecte que vingui de la Unió Europea, amb tot el material que es fa? Com ens ho 
poden garantir? 

I el segon decret és sobre la ràdio–la ràdio. Hi ha un decret en què s’explica que es 
renova per sis mesos la concessió a TV Girona per portar la ràdio pública. Recordo en 
aquest Ple com si fos ahir mateix que la senyora Planas deia: «Quan aprovem el 
reglament és perquè l’1 de gener de 2019 tindrem el concurs fet i aprovat i vostès que 
no hi voten a favor estan condemnant aquesta ràdio que no pugui funcionar.» Bé, la 
realitat és que avui sabem que la senyora Planas mentia aquell dia, mentia: l’1 de 
gener de 2019 no hi ha hagut cap concurs fet. Per què no ho han explicat a la 
ciutadania això? Per què aquestes meravelloses rodes de premsa que fan vostès no 
serveixen per explicar que allò que han dit en seu pública i que consta en acta oficial 
de l’Ajuntament de Girona no ho compleixen? Per què no ho expliquen? M’agradaria 
saber-ho. 

I altrament també, quines garanties ens poden donar realment que l’1 de juliol això 
serà com vostès deien? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Digui, senyora Pèlach. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, hem vist en un decret, em penso 
que era, que havien fet una campanya en relació amb el porta a porta a Sant Daniel 
amb Ecoembes. Llavors, volia saber, ja que han fet aquesta campanya per al porta a 
porta i així, que nosaltres la desconeixem –suposo que va ser campanya informativa 
que devien sufragar a través d’una d’aquestes subvencions que es fan amb 
Ecoembes–, saber exactament de què anava aquesta campanya o com es va 
concretar, però sobretot entre campanya i porta a porta, em penso que és el setembre 
passat que li vaig preguntar quina valoració es feia de l’aplicació del porta a porta. Em 
va dir: «Tot just l’hem fet ara un any, per tant, doni’m temps…» Bé, n’hi he donat uns 
quants, de mesos, però encara no han donat cap explicació ni cap valoració de quina 
és la situació del porta a porta de Sant Daniel, quina és la valoració que se’n fa. I, per 
tant, si realment podem començar a treballar per aplicar també el porta a porta a la 
resta de la ciutat, que em sembla que és urgent. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, hem vist que 
amplien per import de gairebé 57.000 euros, 56.900 euros, la convocatòria de 
subvencions per a activitats de rellevància per a la ciutat. Volem saber quines són 
aquestes activitats tan rellevants que mereixen aquest augment d’aquest import. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): De quina àrea és? (Comentaris 
de fons.) Bé, però m’ho concreti, perquè no sé… D’Alcaldia? Li diu la senyora Pèlach 
de què és, senyor Albertí? 

(Comentaris de fons.)  

D’acord. Vostè es pensa que ens en recordem de cadascun…, una cosa que diu… Ja 
li mirarem, doncs, però com a mínim situar l’àrea. Jo en tinc, per exemple, jo sé que en 
tinc d’Alcaldia, però jo no sé… Jo li he preguntat, no se’ns ofenguin amb nosaltres, són 
vostès els que ens pregunten, escolti. 

Disculpi un segon, és una pregunta del senyor Albertí, em permetrà, senyora Pèlach, 
que potser ha fet gràcia, però el que pregunta és el senyor Albertí. (Comentaris de 
fons.) Ja, però és que vostè està interrompent una pregunta d’un altre regidor, a més, 
d’un altre grup, o sigui, perdoni, no sé… 

Ja l’hi contestarem, doncs. Gràcies.  

Respecte al primer tema que comentava el senyor Salellas, m’imagino que es referia 
al tema del Bloom. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Sí, quant al decret que parlava el senyor Salellas, el 
regidor Salellas del Bloom, vostè sap perfectament bé que aquest era un projecte 
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europeu, com ha vist…, i jo ho he dit aquí moltes vegades també, altres vegades ha 
sigut perquè la regidora del grup del PSC ho ha preguntat i ho he explicat d’aquesta 
manera: al Bloom hi interveníem tres entitats, tres ens, que érem l’Ajuntament de 
Girona, el Parc Científic i Tecnològic i la Universitat de Girona. Entre tot el que es va 
fer, l’Ajuntament tenia la propietat de tot el material, però que el va cedir per conveni al 
Parc Científic i Tecnològic. Totes les auditories, totes i cada una de les auditories que 
han passat, que no són poques, per part de la Unió Europea quant a aquest projecte 
s’han passat totes i s’han passat amb nota. 

Per tant, la responsabilitat de la gestió és bona, o sigui, no cal incidir aquí i remenar 
aquí a veure si s’ha fet ben fet o no s’ha fet ben fet. La responsabilitat és bona. S’ha 
ben gestionat, perquè, si no, no tindríem les auditories positives que tenim. 

Una altra cosa és el material, el material va ser comprat per l’Ajuntament de Girona i 
es va cedir per conveni al Parc Científic i Tecnològic. Sembla que ara –sembla– falta 
material, sembla; no dic que falti o no falti, sembla. S’ha requerit al Parc Científic i 
Tecnològic per tal que ens aporti l’inventari amb tota el material que ja teníem 
nosaltres inventariat prèviament. 

Per tant, estem en aquest punt: s’ha requerit al Parc Científic i Tecnològic que ens 
aporti aquesta documentació. No l’ha aportada encara i, per tant, estem en aquest pas. 

El tindrem informat de tot el que es faci a partir d’ara i, per extensió, també a la 
regidora Paneque, perquè moltes vegades se’ns ha adreçat per aquest tema. 

Gràcies    

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
tema de la ràdio… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, de manera 
lleugera el senyor Salellas diu: «la regidora menteix» i es queda tan ample. Em tracta 
de mentidera davant de tot el públic, davant de tothom i es queda vostè tan ample. 

A veure, jo sempre vaig explicar que estàvem tramitant –que estàvem tramitant– els 
plecs; la idea era que l’1 de gener estigués, però no és tan fàcil tramitar un contracte, 
uns plecs en els quals mai –mai– s’havia treballat. Tècnicament s’hi està treballant, hi 
estem posant totes les ganes a fer-ho. Potser no està el dia 1 de gener i estarà el 
febrer o estarà el març. No ho sé, hi estem treballant, i les àrees implicades hi estan 
treballant de manera valenta. 

Però aquesta regidora no ha vingut aquí a mentir, ha dit que volíem que l’1 de gener 
estigués. Però, mentrestant, la ràdio segueix i segueix amunt, perquè nosaltres la 
seguirem mantenint. D’una manera o una altra seguirà fins tenir els plecs. Però això no 
vol dir que la ràdio es deixi de fer. Per tant, no em digui de manera tan lleugera que 
menteixo, perquè jo crec que no és correcte parlar d’aquesta manera de la meva 
persona davant de tothom com si jo em dediqués a dir mentides aquí. Evidentment, no 
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depèn només de mi, hi ha una gent que hi està treballant. I no només està treballant 
en aquest ple, sinó en moltes altres coses. 

És molt fàcil venir aquí i començar a manar i a exigir, però no posar-s’hi a fer-ho. Per 
tant, abans de res… (comentaris de fons) No, abans de res…, deixi’m que acabi, 
perquè vostè ofèn les persones de manera lleugera i es queda tan ample. Doncs, no 
em sembla bé. 

I, per tant, hi estem treballant i quan estiguin els ho farem saber. Però, mentrestant, la 
ràdio seguirà existint i seguirà fent-se fins que tinguem acabat tot per part…, ara ja és 
una qüestió més tècnica que realment política, però hi estan treballant els treballadors 
de la casa. I nosaltres, evidentment, si no han pogut acabar perquè estaven fent una 
altra cosa, doncs, ens esperem i ho entomem. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, senyora Pèlach, vejam, quant al cost i quant a 
això de la campanya porta a porta, ho miraré, en aquest moment no tinc aquí el que 
daixò. Ja n’hi donaré compte. 

Ara, vull dir, quant a la valoració, vostè presumeix moltes vegades que llegeix la 
premsa, que assisteix a reunions de veïns, que se n’assabenta…, sí, sí, vostè, i avui 
així també ho ha manifestat, i estic cansat de manifestar a la premsa, diguem-ne, a les 
associacions de veïns i tal, vull dir, de com de contents que estem recíprocament, tant 
l’Ajuntament com els veïns de Sant Daniel, del posar porta a porta. És tan així, i aquí 
es va aprovar, que amb caràcter retroactiu se’ls fa la bonificació, vull dir, tant de l’any 
18 com de l’any 19. 

Per tant, aquí té la prova… Sí, sí, sí, i aquí es va aprovar, vull dir, amb les ordenances. 
Per tant, la seva ignorància que manifesta de què és el que es fa o no es fa és molt 
interessada, com sempre, vull dir, i a més, aquí ha sortit en altres qüestions, estem en 
el temps que estem i aprofita…, mira, de lo dicho siempre queda alguna cosa. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Respecte al que em 
comentava, si li sembla, ho mirarem i ja l’hi respondrem 

 (El Sr. Albertí diu de fons: «És el primer decret que consta en els documents de ple i 
hi diu és una proposta d’Alcaldia.») 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, és el que li dic, si li sembla, 
l’hi mirarem i l’hi respondrem. 

Gràcies. 
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14. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara precs i preguntes, a veure si 
ens tornem a relaxar. Endavant, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo tinc una 
pregunta molt concreta. Soc conscient que possiblement em diguin que no tenen tota 
la informació i, per tant, agrairé que ens l’enviïn per escrit, però és en relació amb les 
zones blaves i al fet que no fa gaire temps van municipalitzar aquest servei.  

A nosaltres ens agradaria que ens contestessin (problemes amb el micro) i quines són 
les dades econòmiques del mateix, tenint en compte dues coses. La primera, que 
quan es va portar en aquest plenari tot el guirigall en relació amb tot el tema de les 
zones blaves, vostès van fer servir, primer, com a argument principal, que 
s’estalviarien l’IVA. I estem veient que es passen el dia subcontractant serveis en tema 
de les zones blaves que porten IVA inclòs o fins i tot ara, que el dia 23, per tant, demà 
passat s’acaba el termini per presentar-se, han fet un concurs per a un lloguer d’un 
local on ubicar tota la maquinària de les zones blaves per valor de 52.000, IVA inclòs. 
Per tant, l’argument que van fer servir en aquell moment es veu clar que no serveix.  

I a més, també el fet d’haver-ho municipalitzat tenim la sensació, i les queixes les hem 
rebut de diverses zones de la ciutat, que no hi ha cap tipus de manteniment ni en la 
pintura de les zones d’aparcament a les zones blaves ni de la mateixa senyalització de 
la mateixa, quan abans, quan ho gestionava una empresa, en aquest cas del tercer 
sector, doncs, se’ls obligava a fer revisions cada sis mesos i a repintar cada any les 
places. 

Per tant, ens agradaria que la resposta fos global de quina valoració en fan i en quina 
situació es troba en aquests moments tot el tema de les zones blaves. 

I el segon és un prec molt ras i curt: miri, jo li demano, senyora alcaldessa, que demani 
al senyor Torra que la propera vegada que visiti Girona en lloc d’anar a donar suport a 
persones que estan investigades, vagi al barri de Taialà i expliqui a tots els veïns i a 
totes les veïnes per què el seu Govern es nega a reobrir el CAP de Taialà, perquè, a 
més, va quedar constància amb una votació al Parlament de Catalunya que aquesta 
és la voluntat del Govern. 

Per tant, li faig aquest prec: la propera vegada que vingui a Girona que doni 
explicacions als veïns de Taialà, que són els que se les mereixen. 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant, senyor Vázquez.. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bien, mi pregunta 
va en esta dirección también, sobre el CAP de Taialà, porque se ha demostrado que 
tanto la señora alcaldesa como el regidor señor Alcalà mintieron a los vecinos de 
Taialà –mintieron a los vecinos de Taialà–, culpabilizando al artículo 155 de no haber 
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interlocutores para evitar el cierre del CAP, cuando la realidad es que era y es una 
decisión del Govern de la Generalitat. 

La pregunta es qué piensan hacer al respecto ahora que ya sabemos de dónde viene, 
si han tirado la toalla o no sé qué piensan hacer al respecto. 

Gracias. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, señor Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. És en relació 
amb unes obres que s’estan fent a un espai lliure i no sé si són de millora o 
d’empitjorament. Per a què són les obres que s’estan fent a la zona verd (...) a 
l’entrada nord de la zona comercial Can Turó, a prop de l’Avellaneda, amb tala 
d’arbres, amb importants moviments de terres, que es poden veure perfectament des 
de la carretera. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. Faig un prec perquè fa un any i mig 
que es van fer unes peticions i no s’ha rebut resposta. És un cul de sac carrer fet de 
terra, que queda paral·lel entre el Claudi Girbal i Josep Ametller, a darrere del casal 
cívic de Montilivi, que hi ha unes greus esvorancs, que els veïns en assemblea van 
decidir, doncs, que jo ho portés aquí perquè es pugui aplanar i fer una reposició amb 
terra. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Jo tenia un parell de preguntes. La primera 
és les obres que s’han de fer de remodelació de la plaça de Germans Sàbat, que s’ha 
de fer amb pressupostos participats, els veïns voldrien saber quan començaran 
aquestes obres. 

I la segona és d’un problema de seguretat que hi ha al barri de Domeny i Taialà, que hi 
ha hagut molts robatoris en cotxes, que rebenten els vidres i s’enduen les pertinences 
que hi ha a dintre del cotxe, si s’està al cas del problema i quines accions s’hi faran. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Una primera pregunta 
referida…, bé, el tema de les gestions de zones blaves ho hem entrat per escrit, per 
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tant, ho ha demanat la senyora Veray, i per escrit també ho hem demanat perquè 
se’ns traslladi. 

Sobre Girona +Neta voldríem saber per què no estan presentats els comptes anuals, 
si tenen alguna opinió sobre la possible pròrroga o no. Ho dic perquè, és clar, falten 
pocs mesos; és setembre-octubre, i per tant, fos el que fos, s’hauria d’estar preparant i 
ens agradaria saber-ho. 

I finalment, i més preocupant, sobre Girona +Neta, fa pocs dies hi va haver un judici, 
que finalment va quedar suspès temporalment, d’un cas d’assetjament laboral a una 
treballadora de Girona +Neta. Voldria saber si l’Ajuntament havia intermediat en algun 
moment. Ho trobem d’una gravetat extrema i ens va estranyar també no veure cap 
representant municipal en el judici, potser és que s’havia fet intermediació prèviament. 

I respecte al Bloom, ja que s’ha mencionat el nostre grup municipal, nosaltres no és 
que ens hàgim interessat, és que és un tema prou greu com assenyalava el senyor 
Salellas. És a dir, el nostre grup municipal fa molts mesos que va traslladar aquesta 
informació a la Policia Municipal. Hem preguntat per escrit, ho hem presentat a 
Patrimoni. Estem parlant de 2 milions d’euros de material comprat per l’Ajuntament de 
Girona. I els vaig adjuntar a la pregunta que els vaig fer per escrit, perquè no volíem 
tenir aquesta informació sense que…, vaja, sense que s’actués davant la gravetat del 
tema, i els vam adjuntar les actes de compra d’una mesa de contractació d’aquest 
equip de govern actual a l’anterior mandat, signada pel senyor Carles Puigdemont. Per 
tant, la compra es va fer des de l’Ajuntament i aquests 2 milions d’euros és una 
subvenció de la qual l’Ajuntament se n’ha de fer responsable; no pot ser que tirem 
pilotes fora cap al parc científic. 

Per tant, és un tema prou greu i no volia que quedés sobre la taula com que nosaltres 
ens n’havíem interessat. És greu i demanarem que Intervenció o Secretaria actuï 
sobre aquest tema. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Unes preguntes. Hem rebut queixes de les treballadores d’Eulen que presten el seu 
servei fent la neteja de locals i d’escoles de l’Ajuntament, si us plau, que quan fan la 
seva feina els apaguen la calefacció. Què passa, que no tenen dret a treballar en 
condicions? Jo crec que és una falta de respecte això, aquestes persones amb el fred 
que fa i una feina que fan…, que es mereixen treballar en condicions. 

De pas, aprofito per si s’ha treballat ja…, per treballar sobre el canvi de model del 
servei de neteja, el model que està donant actualment, Eulen, si estan pensant alguna 
cosa al respecte. 

I després, una altra cosa: ja som a prop del 30 de gener, data límit per informar els 
ciutadans i ciutadanes pel dret del vot i per (...) tenen aquest dret. Es va acordar un 
seguit de propostes a la plataforma de drets per un vot per a tothom. Sabem que es va 
fer un acte a Can Ninetes, ens pot explicar què més han executat sobre aquest tema?, 
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en la línia com en el Ple li vam demanar i la plataforma també li va demanar a vostè, 
senyora Eva Palau. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
sabem que hi ha deutes de la comunitat d’habitatges de pisos municipals: si no es 
paguen aquests deutes, repercuteix directament en la comunitat. Ens hauríem d’estar 
posant al dia. 

I després, una altra qüestió que m’ha arribat ara, però que és important: a davant de 
Sanitas hi ha una parada d’autobús i la plataforma és de plàstic, amb aquestes freds 
es queda glaçada i la gent rellisca i hi ha hagut diverses caigudes. Hem de tenir en 
compte que, a més, està davant d’un centre geriàtric que rep moltes visites de 
persones grans. No sé per què és de plàstic, però això s’hauria de solucionar. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, hem vist que s’han pressupostat 
800.000 euros per a les voreres de l’entrada sud. Ens agradaria saber si aquestes 
voreres no formen part de la part que li pertoca a la part privada que urbanitza de 
pagar. Si fos així… (comentaris de fons) No, li pregunto. Si és així, saber quin 
procediment se seguirà, perquè qui urbanitza normalment és qui ha d’assumir el cost 
de les voreres, no l’Ajuntament. 

En segon lloc, ara mateix sabem que els treballadors, bàsicament treballadores, de les 
escoles bressol municipals estan amb unes exigències des de fa mesos a nivell 
laboral. Ens agradaria saber si poden avui agafar el compromís que al mes de febrer 
se solucionaran totes les exigències que les treballadores de les escoles bressol 
municipals, totes, setanta-dues, en assemblea han posat sobre la taula, i que vostès 
havien agafat un compromís que al gener ja estarien i encara no estan. 

Finalment, ens han fet arribar que a les hortes de Sant Eugènia, als terrenys privats, 
que estan totalment desatesos, n’hi ha uns quants que hi ha bastantes rates de mides i 
dimensions històriques, i ens agradaria saber si estan fent els requeriments perquè els 
propietaris netegin, i si no, si prendrem nosaltres la iniciativa i passarem el rebut als 
propietaris, perquè això està entrant en habitatges que hi ha a prop de les mateixes 
hortes. 

I finalment, avui la plataforma Aigua és Vida ha fet públic que diversos municipis estan 
pagant més pel preu de l’aigua, de la comarca del Gironès, Bescanó, Vilablareix, 
Fornells estan pagant més pel preu de l’aigua que no el que estem pagant a Girona a 
nivell d’Agissa. Tot ve d’una potabilitzadora que és una potabilitzadora on Agissa i 
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l’Ajuntament hi tenen a dir. Ens agradaria saber si això els ha fet pensar algun tipus de 
proposta, algun tipus de gestió a nivell d’Agissa que es pugui fer. 

I només per concretar, una cosa, senyora Planas, vostè va dir que si no votàvem el 
reglament, el 31 de desembre s’acabava la ràdio. Vostès han demostrat que era 
possible una pròrroga, avui en dia la ràdio funciona a través d’una pròrroga. Això ho 
van dir vostès, per tant, no digui que soc… Vostè va dir una cosa que s’ha demostrat 
que no era certa. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, primer concretar les preguntes, 
perquè veig que llavors, si no, responen una mica el que volen. A veure, la valoració 
que fan del porta a porta a Sant Daniel és simplement que estan contents? I la seva 
forma d’informar els grups municipals consideren que és la premsa? Perquè això és el 
que dedueixo de les respostes que m’ha donat abans. Sincerament. jo un any i mesos 
després de l’inici del porta a porta esperava com a mínim un informe amb dades de 
percentatge de recollida selectiva, amb informació sobre els problemes detectats, en 
definitiva, amb indicadors de resultats. Em penso que és el mínim que es pot esperar 
quan s’executa una actuació municipal, que, a més a més, s’entenia que era una mena 
de prova pilot. Com a mínim que després se’n faci una valoració amb tots aquests 
indicadors, no?, com qualsevol avaluació. Em sembla que és el mínim, sincerament. 

Si vostè em diu el que em diu, (...), s’indigna tant perquè li ho pregunto, perquè vostè 
diu que ja ha dit a la premsa que estaven contents, doncs, sincerament, jo esperava 
alguna cosa més que això. Si això em diu que és la seva resposta, doncs ja està, ja 
m’ha quedat clar, però, sincerament, em sap greu que fos aquesta la resposta, em 
semblava una mica sorprenent. 

Més enllà d’això, fa diria que un parell d’anys ja segurament vam entrar una petició, 
vam fer un acte demanant una placa a Maria Antònia Adroher com a primera regidora 
d’aquest Ajuntament. S’ha fet alguna gestió? S’ha avançat en algun sentit? 
Demanàvem una placa…, la petició era una placa al saló de plens. Però és que ni 
aquesta proposta ni n’han fet cap d’alternativa ni ho han gestionat de cap manera. 
Sincerament, em sembla que era una petició, una cosa molt bàsica, però realment 
prou important perquè mereixés unes gestions per part d’aquest Govern, i per tant, una 
resposta, sincerament. 

L’altra. L’edifici que tenim en construcció en el Güell ara mateix, el que s’està aixecant 
ara mateix al costat d’aquelles superfícies comercials, tenim pendent de respondre des 
de fa un mes que vam entrar una pregunta per poder consultar aquest projecte i 
encara no se’ns ha respost. Però és que, a més a més, li volem traslladar que ens 
sembla que aquest edifici és un perill real per a les hortes. I, per tant, demanem si 
s’han previst algunes mesures correctores per a aquest edifici: és molt més alt que la 
resta i està molt proper a zones d’especial interès natural. Llavors, voldríem saber si 
s’ha previst algun tipus de mesures correctores en aquest sentit. 
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I finalment, ens ha arribat que hi ha hagut alguns incidents, algunes caigudes. De fet, 
continuem també rebent reclamacions de caigudes, patrimonials, per qüestions de 
caigudes i, per tant, ens sembla que és prou important. I en aquest cas fa referència 
als escalons, al desnivell que hi ha entre la plaça Mercadal, la plaça U d’octubre i la 
plaça Josep Pla. Davant, diguéssim, d’un bar i d’una entitat bancària hi ha uns 
escalons que fan un desnivell i, a més a més, hi ha un altre desnivell; en pocs metres, 
diguéssim, hi ha diferents desnivells i generen moltes caigudes. És valorar, doncs, si 
com que han rebut, segur, denúncies, i sabem que la Policia Municipal en algun cas ha 
actuat arran de caigudes en aquest cas, si han previst algun tipus d’actuació per 
resoldre aquests desnivells i aquesta problemàtica que genera caigudes. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies. La primera pregunta seria en relació 
amb els artesans del Pont de Pedra, que ens van dir que se’ls havia prorrogat fins 
després de festes de Nadal, i voldríem saber en quina situació es troba el tema i si 
n’han parlat i si han pres una decisió de què es farà. 

La segona seria sobre la moció que vam presentar abans de l’estiu sobre l’inici dels 
tràmits per desclassificar el vial de les hortes de Santa Eugènia. Saber si el Govern ha 
iniciat algun tipus de tràmit amb la Generalitat. 

I la tercera, bé, el senyor Berloso ha dit que estem ara al temps que estem, i el senyor 
Sastre ha dit que els grups estan en precampanya, i això és el que vaig pensar 
divendres quan vaig veure que l’alcaldessa anava al local dels veïns de Montjuïc a 
presentar les actuacions que es farien al castell de Montjuïc. Abans, normalment els 
últims anys de mandat s’inauguraven obres, ara amb uns plànols en fem prou. Però 
ens agradaria, 1, que si ho poden ensenyar als grups de l’oposició; 2, que si aquestes 
actuacions formen part d’una proposta global del castell de Montjuïc o és una actuació 
aïllada, i 3, que si han pensat en un tema que s’ha estat parlant durant molt de temps, 
doncs, de crear allà el centre de la memòria del barraquisme en record de tota la gent 
que s’hi va instal·lar durant les èpoques del franquisme. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Fa un parell de mesos 
una plataforma que es diu Multicapacitats, formada per gent amb discapacitat o 
mobilitat reduïda, ha començat una campanya a les xarxes per denunciar vehicles que 
aparquen de forma indeguda. Aquí he començat una batalla –i el senyor Berloso ho 
sap, que l’hi he comentat– amb vehicles que estan al passeig Fora Muralla, a prop de 
la casa de la Pastora, allà on hi ha l’Institut d’Estudis Gironins. És que ja no aparquen 
al costat de la vorera, aparquen a sobre la vorera. Ahir, encara ahir vaig haver de 
passar pel mig de la carretera perquè els vehicles estan aparcats…, aprofiten la 
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mateixa vorera. I li vaig passar al seu assessor un parell de fotos on es veien aquests 
vehicles que no aparquen una part sobre la vorera i l’altra a la calçada; no, no, tots ells 
a dintre la vorera. I m’agradaria que a això comencéssim a posar-hi fre perquè, si no, 
acabarem malament. 

I una segona pregunta: fa mesos els vaig demanar, em sembla que un parell de 
mesos, que quan es feia alguna petició, si us plau, doncs, si podien respondre-la, la 
petició per escrit ens la poguessin respondre, bé, tal com marca el ROM, doncs, amb 
la «premura» que requereix. Fa tres mesos els vaig fer una petició sobre l’envelat que 
es fa a la plaça Miquel de Palol per temps de fires i encara no m’han respost. Si us 
plau, els agrairia que me l’atenguessin. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. I ja estarem. Molt bé, 
doncs, crec que en primer lloc al primer que li correspondria respondre alguna cosa és 
el senyor Narcís Sastre. Tema hortes i… 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Referent al tema del 
castell de Montjuïc, d’entrada l’acte de divendres passat no era un acte que organitzés 
l’Ajuntament, sinó que era un acte que s’organitzava des de la mateixa associació de 
veïns amb l’ànim de mostrar quin era el projecte que s’havia realitzat, que no oblidem 
que partia també d’una proposta veïnal en el seu moment per anar recuperant de mica 
en mica el castell i també els usos que es poden desenvolupar en aquest espai. 

És un projecte que ha redactat l’arquitecta Olga Felip, (...) en tot cas, amb molt de gust 
no només a vostè, sinó a tots els grups que hi estiguin interessats, el que podem fer un 
moment d’aquests és mostrar-los una mica els diferents detalls, no només en relació 
amb aquest projecte concret, que ja té el valor per si mateix, sinó també veure com 
s’insereix, per exemple, en el tema del projecte Vora. 

En tot cas, si vol en el moment en què vulgui vostè en parlem i li ensenyaré amb molt 
de gust. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Sastre. I 
crec que ara la senyora Palau tenia alguns temes… 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Granados em 
preguntava sobre quines accions s’han fet per informar la gent immigrant que tenen 
dret a vot. Recordo en la reunió vam decidir fer dos tipus d’actuacions molt diferents: 
aquelles dirigides a la població que tindrà possibilitat de votar a les properes eleccions 
municipals i, després, unes altres accions dirigides a aquella població que 
malauradament no podrà votar a les properes eleccions municipals. 

Quan parlem del primer grup de població, aquelles que sí que podran votar a les 
eleccions municipals, es va fer –com vostè ja ha dit bé– una taula rodona –no recordo 
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ara el dia– a Can Ninetes, on hi havia el secretari general d’Immigració, el senyor 
Amorós, el regidor de Serveis Socials de l’Ajuntament de Salt i jo mateixa, i on va 
assistir moltíssima gent i es va intentar anar aclarint tots aquells dubtes que tenia la… 
Bé, es va informar i aclarir els dubtes que hi havia allà. 

Vist l’interès que hi havia per les persones que hi van assistir i que tenien molts 
dubtes, es va fer una altra reunió, a la qual ja no vàrem assistir la vessant més política, 
sinó que hi havia la tècnica d’Immigració, que va anar informant. I a partir d’allà, un dia 
a la setmana hi ha hagut la tècnica d’Immigració a Santa Eugènia per rebre les 
persones i informar-los de tots aquells tràmits sobre els quals tenien dubtes o no 
sabien com fer. 

No es va arribar a fer la tramesa de les 800 unitats familiars aproximadament que vam 
calcular, perquè vam poder comprovar que des de l’Institut d’Estadística s’havia fet 
aquesta tramesa. 

Ara, un cop feta, que les persones ja han hagut d’acabar tots els tràmits administratius 
–que nosaltres no ho podem fer per ells, però els hem explicat com es podien fer–, es 
farà dos tipus de…, o estem acabant de dissenyar amb Comunicació, per fer-los veure 
que no tan sols és fer papers, sinó que aquells que hagin pogut, per sort, regularitzar 
la seva situació i tenen dret a votar, doncs, que vagin a votar. I crec que es farà això. 

I per l’altra banda, totes aquelles persones que no tenen dret, malauradament, a votar, 
sí que se’ls farà…, no sé si dir campanyes; es farà una divulgació per tal que sí que 
participin en tots aquells actes de debat sigui del partit polític que sigui, d’algú que 
vulguin ells assistir, per tal que les seves veus, d’alguna manera, puguin ser 
escoltades encara que no puguin ser reflectides en el vot. 

Estem acabant de dissenyar, si de cas quan les tinguem dissenyades, els presentarem 
les dues opcions. 

Senyor Albertí, que em deia una pregunta que ha quedat així penjada sobre l’envelat 
de Miquel de Palol, demà me la reviso i li dic alguna cosa. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, 
referent al tema de l’explotació de les zones blaves i verdes, dir-li que Mifas –i podem 
parlar clar, perquè ja va fer a través de les xarxes una sol·licitud–, i insisteixo, i ho 
explico perquè vostè també és usuària de les xarxes, i avui ja sabem que també ha 
estat parlant amb aquest grup i ho ha penjat al Twitter. Vull dir que no passa res. O 
sigui, a través de les xarxes reclamava un balanç econòmic, també dir-li que altres 
grups polítics també m’ho han demanat i que jo els ho he dit, i els serveis tècnics estan 
treballant per poder fer aquest balanç econòmic i trobar-nos amb Mifas i explicar-li amb 
completa transparència com està funcionant el tema de les zones verdes i les zones 
blaves a partir de la municipalització, que ara ha fet quatre anys. 
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Dir-li que els treballadors que es tenen actualment i que vàrem subcontractar o les 
noves incorporacions pertanyen al mateix col·lectiu. 

Referent al tema de les queixes de la pintura, ho revisarem. De fet, a la ciutat, no 
només les zones verdes i les blaves, sinó les blanques també, les línies, s’han de 
repassar. Ara són males èpoques pel tema climatològic, però en breu ja es 
començaran a repintar. 

Pel que fa al tema de les oficines, dir-li que fa quatre anys ja es varen llogar unes 
oficines –ja es varen llogar–; ara bé, quan varen assumir la gestió de la nova estació 
d’autobusos, com que hi havia un espai allà, el varen ocupar i d’aquesta manera es 
van estalviar el que era el tema del lloguer. Una vegada la Generalitat assumeix la 
funció de l’explotació de l’estació d’autobusos, nosaltres marxem i ens veiem obligats, 
diguéssim, a retornar a un espai per poder tenir les oficines i el centre de treball d’on 
es canvia la gent. 

Senyor Manuel Martín, referent a les obres que em comenta que veu que hi ha al 
costat del tema de Leroy Merlin i de l’Esclat, es tracta d’un desdoblament de la C-65, 
que és un pas previ per complir amb un dels requisits que el Pla de mobilitat en aquest 
establiment li exigia. O sigui, va a càrrec d’aquest establiment, del Leroy Merlin en 
concret, i el que pretén és que es puguin disminuir una vegada es posi en 
funcionament. Perquè, a més, és una condició obligatòria per a l’obertura que aquest 
vial estigui realitzat. 

Senyor Rodríguez, referent al tema que em comenta del mal estat d’aquest terreny a la 
zona de Montilivi, insistiré perquè vagin i ho mirin de solucionar. 

Senyora Riera, referent a la remodelació de la plaça de Germans Sàbat, és ben cert 
que això a origen és a través de pressupostos participats, que a través de 
pressupostos participats s’ha anat fent una aportació de 80.000 euros. I ara 
l’Ajuntament completarà aquesta inversió. 

Dir-li que la Junta de Govern Local del divendres passat va aprovar el projecte inicial, 
que ara cal l’exposició pública. Després d’aquesta exposició pública hi ha tres mesos 
d’adjudicació, i que l’associació de veïns ha estat informada puntualment de tot aquest 
procés. Aquí poden veure un exemple clar d’aquest equip de govern també cap als 
barris, que moltes vegades se’ns critica. 

La senyora Ester Costa, referent al tema de la parada del bus amb aquesta plataforma 
de plàstic, però també passa amb el formigó. Però, certament, amb el plàstic és més 
fàcil les relliscades. En tot cas, mirarem que a través dels serveis que llencen la sal, ho 
puguin fer per evitar aquestes relliscades en la mesura que sigui possible. 

Senyor Salellas, jo li agraeixo molt que m’hagi fet aquesta pregunta, perquè està bé 
que ho pregunti si té dubtes, però, evidentment, nosaltres el que no faríem mai una 
cosa que pertoca, que és la urbanització, en aquest cas a aquests establiments que 
parlàvem abans que nosaltres ho féssim. 
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Jo ara li ho explico: certament, quan aquestes empreses o comerços demanen el 
permís d’obres van condicionats a fer la urbanització. I en aquest cas, nosaltres des de 
l’Àrea d’Urbanisme i Mobilitat, doncs, els vàrem exigir que urbanitzessin i que fessin un 
recorregut de vorera que fins ara no existia, que era justament a la C-65, sota del pont, 
que no hi existien voreres. Ara s’han fet les voreres. 

El que vostè em preguntava sobre les voreres de l’Avellaneda és un tema que està a 
part, però que necessàriament ha de donar continuïtat. De fet, els veïns del sector de 
l’Avellaneda quedaven literalment separats de la ciutat i que no podien venir caminant, 
perquè no existien les voreres. 

Nosaltres el que fem amb aquest projecte, que està a prop dels 800.000 euros, és a 
partir del carrer 8 de març de 1908 fins a la rotonda de Fornells fer aquestes voreres, 
que inclouran carril bici i també l’enllumenat. 

Senyora Pèlach, ja li donaré la informació referent a aquest edifici. Evidentment, 
existeix un projecte i s’ha de garantir la seguretat en tots els aspectes. 

I referent als esglaons que comenta de la plaça Josep Pla, ho farem revisar, perquè 
tampoc tinc els meus dubtes si aquest espai és privat. Però, en tot cas, li ho miraré i li 
diré alguna cosa. 

I senyor Miquel Poch, referent al vial de les hortes que comentava, ho vaig traslladar 
als tècnics i estan treballant en aquest tema perquè la Generalitat ho tiri endavant. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, respecte al 
senyor Granados, que em preguntava de les treballadores d’Eulen, volia aclarir… a 
què es refereix? Entenc que a les escoles bressol, però alguna determinada escola 
bressol? 

(Comentaris de fons.) 

No, no, no, a veure, nosaltres en el seu moment vàrem acordar que les escoles mentre 
elles hi estiguessin treballant hi hauria la calefacció engegada, i així ho hem complert. 
És cert que hi ha hagut una escola que hi ha hagut una avaria, però no s’han escalfat 
ni ells ni les senyores, perquè hi havia una avaria i s’havia d’arreglar. Jo no sé si es 
refereix a aquesta escola en concret, ho pregunto, eh? Perquè, en general vam 
acordar així i així s’ha complert: les calderes estan programades per a tota l’activitat 
que hi hagi, inclòs les senyores de neteja quan hi van estiguin engegades les calderes. 
Però sí que és cert que hi ha una escola que realment es va fer malbé i, bé, varen 
estar un parell de dies o tres, que no trobaven l’avaria, fins poder-la arranjar. No sé si 
és al que vostè es refereix. Però, en tot cas, sàpiguen que això ja ho vàrem parlar i 
que ho tenim programat d’aquesta manera. 
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Respecte a les treballadores de les escoles bressol, no sé si m’ho ha preguntat el 
senyor Salellas… Sí? A veure, és cert que nosaltres teníem a les escoles bressol un 
contracte de trenta-vuit hores, ara estem realitzant la relació de llocs de treball i ho 
estem treballant. Està molt avançada. I, bé, nosaltres ara la gent que entrava nova de 
moment dèiem que en fes trenta-cinc fins que la relació establís realment quin era 
l’horari que portarien cobrint totes les hores. 

La relació no ha anat prou ràpid per poder-se fer i, per tant, al final hem parlat amb les 
escoles bressol i els hem dit que les noves incorporacions de moment fins que tinguem 
la relació de llocs de treball acabada i aprovada farien aquestes trenta-vuit hores, i així 
ho vàrem acordar la setmana passada. 

No sé si està al cas, però, bé, vàrem parlar… (comentaris de fons) Perdó? D’acord. 

Llavors, respecte a la ràdio, jo només li vull dir que si nosaltres no haguéssim estat 
treballant el plec, no hagués estat ja el plec a contractació, no hagués estat possible 
fer… Per responsabilitat hem fet aquest contracte, que pot durar màxim sis mesos, 
però esperem que menys, bé, amb les responsabilitats dels informes que tenim. Però 
només ho hem pogut fer possible perquè realment s’ha vist que hi estàvem treballant; 
si no hi haguéssim estat treballant, doncs, no hagués estat possible. Li ho dic pel 
comentari que ha fet vostè, que per això ho hem pogut tirar endavant, si no, s’hagués 
hagut d’acabar la ràdio. Per tant, no vaig dir res que no corresponia en el seu moment. 

I jo crec que no tinc cap altra pregunta. 

(Comentaris de fons.) 

Respecte als deutes, miri, si m’ho vol fer arribar, perquè en realitat sempre paguem 
tots els deutes, vull dir que no intentem ser morosos. No sé si hi ha algun problema 
concret. Si vostè m’ho fa arribar, jo… M’ho faci arribar, i ja ho hem fet altres vegades, 
sap que li miro i li respondré al respecte. 

No en tinc constància, però no volem ser morosos i, per tant, si ens pertoca i és la 
nostra obligació, ho pagarem. 

Moltíssimes gràcies.   

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Riera, 
respecte a la seguretat dels barris que ha dit vostè, com de tots els barris, la policia té 
informació de tota la situació en què es troben tots els barris i actuen d’acord, diguem-
ne, a les possibilitats i a l’organització que tenen. 

No cal oblidar que la seguretat, diguem-ne, també és responsabilitat dels Mossos 
d’Esquadra i, per tant, les actuacions de la policia les prioritàries són fer complir les 
ordenances municipals i reforçar, diguem-ne, amb seguretat a persones l’actuació dels 
Mossos d’Esquadra. 
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Senyora Paneque, respecte als comptes anuals de Girona +Neta. És cert que encara, 
vull dir, no s’han acabat. Resulta que en l’últim consell d’administració que es va fer 
varen presentar una pèrdua, Girona +Neta, que, o sigui, cada any s’ha anat donant i 
demanaven, com s’havia fet en altres ocasions, fer un crèdit participatiu per cobrir la 
diferència. 

Un servidor, doncs, no vaig acceptar aquesta condició, perquè no em semblava 
correcta i, per tant, vull dir, s’ha passat a Secretaria, que està fent un estudi sobre la 
pèrdua que…, per què s’ha originat aquesta pèrdua, per veure si veritablement és 
responsabilitat que l’ha de cobrir, doncs, Girona +Neta –sí, ho dic bé–, o per qüestions 
de contracte l’origen de la pèrdua ve per punts que no s’han considerat. I així que això 
emeti l’informe, doncs, Secretaria, es regularitzarà. 

Per altra banda, sí que, vull dir, s’ha fet una partida de pressupost…, s’ha proposat per 
als pressupostos d’aquest any 2019 a fi i efecte de poder contractar una empresa a fi i 
efecte que prepari, diguem-ne, tots els plecs i totes les daixò de l’estudi per posar a 
concurs això de Girona +Neta. 

I quant a l’assetjament laboral, la veritat és que ho sento molt, no en tenia informació, i 
m’estranya, perquè, vull dir, doncs, cada mes ens reunim amb el comitè d’empresa i 
allà en cap moment no m’han informat d’aquesta situació. M’informaré i la podré 
informar vejam què és el que ha passat. 

Senyor Salellas, sí que aquesta tarda ha estat corrent per Aigua és Vida, tota una sèrie 
de tuits respecte a aquestes diferències de preus que hi ha entre Girona, ajuntaments, 
el Consorci de la Costa Brava. Bé, demà ens hi posarem, i això Agissa, vull dir, doncs, 
veure on estan els orígens d’aquestes diferències de preus, i ja l’informarem. 

Senyora Pèlach, tornem a estar amb el mateix, la valoració, etcètera. Guaiti, ja si cal li 
portarem tota la documentació, vull dir, tota, i que suposo deu estar a l’expedient de 
Girona… –ai, perdó–, per al porta a porta de la Vall de Sant Daniel, tota la 
documentació allà. Però no sí que… Vejam, diu «no s’ha informat els grups»: home, jo 
no fa massa vàrem aprovar les ordenances, vull dir, doncs, o sigui, les ordenances 
de…, les ordenances fiscals –exacte–, a les quals es va aprovar allà que es liquidés a 
tots els veïns de Sant Daniel una bonificació de l’any 2017 i 2018. I es van donar les 
explicacions del perquè, de la satisfacció i tal. Si no és suficient, si no en té més, vull 
dir, és perquè potser no en varen demanar més, però ja que vostè ho demana, ja se la 
informarà amb molt més detall de la satisfacció que tenim respecte al porta a porta a 
Sant Daniel. 

Senyor Albertí, sí que és cert, l’altre dia me’n va parlar, i s’ha passat a la policia i 
imagino que quan pugui farà una actuació respecte a aquests mal aparcaments, 
aquest abús que hi ha per banda de ciutadans…, o de ciutadans mentre estiguin aquí 
Girona, vull dir, de l’ús que en facin de l’aparcament. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la senyora 
Plana… 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Sí, quant a les parades del Pont de Pedra que 
preguntava el regidor Poch, aquesta pròrroga vàrem dir que en tornaríem a parlar 
després de Nadal i ara estem pendents que a finals de mes, aquest mes de gener a 
principis de febrer en tornem a parlar per tornar a reprendre les converses que havíem 
iniciat. Per tant, els tindré al cas d’aquest tema. 

I quant a la senyora Paneque, només un aclariment per dir-li que li vàrem contestar 
totes i cadascuna de les preguntes que ens va fer. Jo crec que la vàrem contestar 
d’una manera molt detallada. Si té algun dubte o… no acaben d’entendre aquestes 
preguntes, estic a la seva disposició. I de tirar pilotes fora, no tirem pilotes fora, al 
contrari, el que fem és ser responsables i precisament per això intentar fer complir el 
conveni amb les altres dues entitats que vàrem signar el projecte, i requerir, en aquest 
cas, tot el tema del material a una de les entitats. Per tant, de tirar pilotes fora, no; 
simplement és ser responsables i fer complir el que vàrem pactar.  

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I queden, em 
sembla, un parell de coses. La primera respecte…, que ho han preguntat dos dels 
regidors, tot i que abans també s’hi havia referit la senyora Paneque, respecte al CAP 
de Taialà. Doncs sí, jo torno a dir que va ser una decisió presa mentre era el 155 i 
poca… És a dir, això és científicament demostrable, és a dir, no hi havia govern de la 
Generalitat, hi havia govern del 155. I això malament m’ho podria inventar jo, hi havia 
el Govern del 155. 

Una altra cosa és que més endavant –més endavant–, mesos més endavant, perquè 
encara no fa un any, mesos més endavant, és cert que quan vam entrar al Govern, en 
aquest cas amb una conselleria d’Esquerra –és igual, tant se val–, sí que ho vaig 
tornar a intentar. I en aquest cas, clar, hi havia responsable, perquè hi ha consellers i 
conselleres. I en aquest cas sí que vam acordar, perquè estàvem d’acord, i és cert i ho 
he de reconèixer així, i ho vaig dir públicament –i ho vaig dir públicament– que 
estàvem d’acord que s’avaluaria durant un any què, com havia funcionat, quines 
incidències hi havia hagut, quins usuaris havien tingut problemes. I això és així, que ho 
vam acordar així, i és que ho vaig explicar en una junta de portaveus. I a més a més, 
ho vaig dir públicament. Les dues coses vaig fer. I encara no ha transcorregut l’any 
des d’aquell compromís que jo tenia amb l’actual conselleria. 

I, escolti, no li ha d’estranyar, jo no vaig canviant d’opinió ara sí, ara no; jo segueixo 
pensant el que pensava: o m’ho acrediten molt bé, tècnicament molt bé que no hi ha 
hagut cap incidència i que tot ha rutllat perfecte, que no hi ha hagut cap usuari 
perjudicat i que tot va bé, o a mi no em va semblar bé. I fins i tot, i això també aprofito 
per dir-ho, perquè jo hagués votat en contra, i ja ho dic: en el Parlament si s’hagués 
votat, jo hagués votat en contra, i ja ho dic i ho vaig dir públicament. Per tant, no 
enganyo, jo ja ho vaig dir i ho torno a dir: no es va votar això, o sigui, tampoc no diguin 
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que va anar a Parlament; era una proposta en una comissió que no va ni passar el 
tràmit perquè es va… 

Senyora Veray, em deixi acabar, si us plau. Era una proposta –era una proposta– en 
una comissió que efectivament –que efectivament– els grups de govern, és veritat, van 
votar en contra en el sentit que no prosperés. No que es va votar en el Ple del 
Parlament. Però que és igual, que no ho dic per vostè, ho dic perquè s’ha dit.  

Ara, que què hagués fet jo? Hagués votat en contra? Per què? Perquè hi havia un 
acord amb Salut i que, de fet, està respectant. Per tant, jo no tinc a dir res de moment. 
Ara, quan hagi transcorregut l’any i veiem l’avaluació d’aquest tema i hi hagi hagut 
incidències, després en parlarem. I aquesta és la meva postura, i ho és aquí i ho és 
allà. I el que defenso aquí ho defenso allà. I potser no els agradarà, però com a mínim 
és congruent, vull dir que no vaig canviant d’opinió cap aquí, cap allà. 

I relacionat amb això –acabo–, perquè, clar, ara el senyor Poch m’acaba de dir 
d’electoralisme, també m’ho han dit aquí, i aquesta setmana també he tingut altres 
episodis que m’han tractat d’electoralista. I, clar, jo no m’havia presentat mai a cap 
elecció sent jo alcaldable i suposo que això deu ser el costum. No sé, ara ja sempre tot 
el que anem fent de feina el Govern, tot el treball que anem fent, totes les propostes 
que anem presentant pa fa mesos que estem treballant, perquè… 

Escolti, això de Montjuïc potser fa un any que ho estem treballant. Electoralisme. Això 
del CAP fa nou o deu mesos que ho vaig dir als diaris, a la Junta de Portaveus. 
Electoralisme. És a dir, ara tot serà electoralisme. Doncs, d’acord, és a dir, d’acord, ja 
està, ara tot serà electoralisme i ja està. Doncs, no tinc resposta a dir-li això de si era 
un acte electoralista o no. És igual que fes un any que hi estem treballant, però és 
igual. Com que suposo que m’ho sentiré cada dia ara, doncs… (Comentaris de fons.) 
Sí, així serà, no passa res, suposo que és el costum de les coses. No passa res. 

(Comentaris de fons.) 

La què? (Algú diu de fons: «La placa de l’Antònia Adroher.») Guaiti, ara ho comentem. 
Sí, comentem-ho, és que hi estic d’acord, ho mirarem.  

Moltes gràcies i que tinguin bona nit.  

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