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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA EN PLE DEL 12 DE 
SETEMBRE DE 2016. 

 

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

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU)  

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS 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) 
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Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carles Merino Pons. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Bona tarda. En primer 
lloc, hem d’excusar momentàniament la regidora Elisabeth Riera, que ha patit un petit 
accident de moto, però que està perfectament i que ja ve cap aquí. Però l’excusem 
momentàniament i s’incorporarà de seguida que ho pugui fer. 

La senyora Maria Isabel Muradàs Vàzquez abandona el Saló de Sessions a les 20:46 
hores. 

La senyora Elisabeth Riera Alemany s’incorpora al Saló de Sessions a les 18:37 hores. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació de l’acta del Ple ordinari d’11 de juliol de 2016. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

* Sentència núm. 409, de 13 de juny de 2016. 

* Sentència núm. 204, de 4 de juliol de 2016. 

* Sentència núm. 162, de 12 de juliol de 2016. 

* Sentència núm. 169, de 12 de juliol de 2016. 

* Sentència núm. 167, de 22 de juliol de 2016. 

* Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l'execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al segon trimestre 2016. 

* Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

4. RATIFICACIONS 

* Decret de l'Alcaldia de data 1 de setembre de 2016 relatiu a aprovació del projecte 
Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el 
seu entorn territorial, per a la participació en el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, per la seva presentació a la convocatòries 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

5. Pròrroga del termini d'execució del contracte de subministrament d'energia elèctrica 
a l'Ajuntament de Girona i organismes dependents i societats municipals que 
s'integren al sistema de contractació centralitzada del propi Ajuntament. 

6. Revisió d'IPC del contracte dels serveis de neteja establert amb la Fundació Mas 
Xirgu fins a nova formalització. 
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7. Revisió d'IPC del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen, 
S.A." fins a nova formalització. 

8. Adjudicació dels LOTS I, II, III, V, VI i VIII del contracte de serveis de neteja d'edificis 
i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona 

9. Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat. 

10. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 

11. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a establir un Salari Mínim de 
Ciutat. 

12. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona per a la realització 
d'una campanya contra les agresions sexistes. 

13. Moció que presenta el grup municipal del PPC referent al Projecte de reforma, 
millora i arranjament de la Plaça Catalunya. 

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 2016010234 a la número 
2016012862, des de 1 de juliol de 2016 fins a 31 d'agost de 2016. 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 1 de juliol 
de 2016 (ordinària), 8 de juliol de 2016 (ordinària), 15 de juliol de 2016 (ordinària), 22 
de juliol de 2016 (ordinària), i 29 de juliol de 2016 (ordinària). 

14. PRECS I PREGUNTES 

_____________________________________________________________________ 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs anem a donar inici a Ple 
ordinari del mes de setembre. En aquest cas, iniciaríem amb Informes de Presidència. 
Quant al tema de projecte ferroviari, ja el coneixen vostès, estem pendents ara de 
l’adjudicació, de la signatura ja de l’adjudicació..., disculpin, que ens concretin en quina 
data poden iniciar les obres l’empresa Copcisa, estem pendents d’uns terminis legals, 
de publicació, etcètera. En principi, sembla que un període normal seria ara ja, havent 
passat aquests deu dies, doncs un mes i mes més o menys, perquè en principi 
podríem preveure dos mesos. Per tant, estem amatents. Des d’Alcaldia, tal com ens 
vam comprometre, truquem insistentment perquè ens concretin quin dia es poden 
iniciar les obres; no hem tingut resposta, però seguirem trucant fins a saber-la. Tan 
punt tinguem notícies, doncs els les comunicarem. 

En segon lloc, tenen crec, espero, vostè sí, a sobre la taula, l’informe socioeconòmic, 
una mica de resum de les dades d’enguany. En aquest sentit, fer un parell de 
reflexions. En primer lloc, aquest mes d’agost torna a haver-hi una disminució 
interanual, és a dir, respecte a l’agost de l’any passat, de 756 persones que ja no 
estan a l’atur respecte a l’any passat. Per tant, és una reducció d’un 12,3 per cent, és 
una reducció molt important, és una gran notícia seguir portant aquesta consecució de 
trenta-tres mesos consecutius de reducció interanual, recordin, interanual de l’atur 
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registrat. És molt bona notícia, que està bé poder-la donar. També m’agradaria 
destacar perquè així es pot veure la feina que es fa des de tant promoció i 
desenvolupament econòmic com des de l’Oficina d’ocupació en el sentit que el 
percentatge de disminució respecte al 2015 a ara a la ciutat de Girona té un 
percentatge superior, és a dir, hi ha percentualment més reducció d’atur a la ciutat de 
Girona que en les nostres àrees on ens podem comparar. És a dir, tenim millors 
resultats que el Gironès, que la demarcació de Girona, que Catalunya i evidentment 
que l’Estat espanyol, que és el que s’aparta més d’aquests dotzes-onzes, que estem 
més aviat, Catalunya demarcació i Gironès, comarca, que anem més o menys amb 
aquests percentatges –Estat espanyol sí que és molt inferior, és 9,11 per cent–, però 
tot i així és important veure que Girona, la ciutat de Girona, sobresurt amb una més 
alta disminució de l’atur. I, per tant, això és important també de destacar-ho. 

I una altra cosa que també ens pot portar a cert optimisme, que després tornaré a 
repetir el que dic sempre, cert optimisme, entre cometes, hi ha moltíssima feina a fer 
mentre 5.300 i escaig persones de la ciutat de Girona encara continuïn en l’atur, però 
una altra dada que dèiem positiva, i aquí crec que hi té molt a veure el Girona Actua, 
és que, amb relació a 2015, sobresurten, quant a millor evolució en la reducció de 
l’atur, els grups que estan a l’atur, les persones que estan a l’atur de llarga durada, i 
això és important. Vostès saben que són els col·lectius que suposen dificultats més 
importants a l’hora d’aconseguir la seva ocupabilitat i, per tant, que sobresurti aquest 
grup, doncs, quant a la reducció de l’atur, doncs és una dada que creiem important. Si 
s’hi fixen, doncs veuen que les persones que estan a l’atur de dotze a vint-i-quatre 
mesos es va reduir un 17 per cent, és igual, una mica més, i les de més de vint-i-
quatre mesos, un 14 i molt per cent. I això són dades importants. 

No obstant això, hi ha un indicador que no ens agrada i que és respecte a la tipologia 
de contractes laborals, perquè si bé és cert que hi ha una dada molt positiva i és que 
ha augmentat des de l’any passat, també a comparativa interanual, un 16,24 més de 
contractació enguany que l’any passat, i és una dada molt positiva, però jo els he 
anunciat que era una dada que no ens agradava gens i era que sí que és cert que 
d’aquest augment de la contractació, de fet, la gran part..., la totalitat ha sigut amb 
contractes temporals, si ara mirem la interanualitat i, en canvi, els contractes indefinits 
s’han reduït..., interanual, també, sé que és poc, però no és bo, un 1,12. I això no és 
bo i hem de treballar perquè això no succeeixi i mirar d’invertir aquests percentatges. 
El que seria desitjable és que fos justament al revés i que la gran majoria de 
contractes fossin indefinits i no com ha estat enguany. 

I per finalitzar, també molt important, que crec que aquesta és la dada més important, 
de fet, que ens permet realment saber com està el mercat laboral a la nostra ciutat, és 
les persones que estan afiliades a la Seguretat Social, perquè això no depèn ni de 
contractes, ni de ( . . . ), ni de si puja o no l’atur, sinó enguany, ara, quantes persones 
estan treballant a la ciutat de Girona, no? I crec que aquesta sempre és la dada que 
més hauríem d’observar. I, en aquest sentit, ara, aquest mes de juliol, si no 
m’equivoco, perquè a l’agost encara anem una mica tard, sempre es va una mica més 
tard amb les dades d’afiliació, doncs estem a 68.946, és a dir, molt a prop dels 69.000. 
Si observen, a la pàgina 11, veuran l’evolució absolutament positiva en aquests 
darrers anys. De fet, des de 2005 només hi ha hagut dos anys, el 7 i el 8, en què va 
haver-hi més persones afiliades a la Seguretat Social aquí, a la nostra ciutat, per tant, 
aquesta és una dada molt positiva, aquesta sí que ho és. No obstant això, hem de 
treballar molt més i millor el tema de la temporalitat dels contractes, és important, no 
deixar-nos caure en el desànim, perquè veiem que s’està millorant mica en mica i 
seguir treballant amb la mateixa intensitat i en la mateixa línia que s’està fent ara i a 
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veure si així es van produint –se segueixen produint– aquests resultats positius, tot i 
que hi ha moltíssimes persones que encara estan cercant feina, que s’ho estan 
passant malament i que hem d’actuar diligentment per donar-los sortida i protecció a 
aquestes persones més vulnerables. Dit això, d’informe de Presidència crec que 
estaria. 

I passaríem a decrets i a... (Veus de fons.) Sí, perfecte, així seguim amb una mica de 
ritme perquè d’informe de Presidència i si no, després anirem... Si li sembla bé, senyor 
Calvo... Perfecte. Abans, doncs, de començar estrictament amb els decrets i acords i 
les propostes d’acord, sí que volia fer un esment especial al dolor que hem patit tots, 
especialment la nostra companya Ester Costa. Crec que expresso el sentiment de tots 
nosaltres d’acompanyar-te amb la teva pèrdua. Són moments difícils i l’únic que ens 
queda és que aquest acompanyament, sobretot de la gent que t’estima i que t’envolta, 
doncs te faci una miqueta, si pogués ser, una miqueta més lleu aquests moments 
terribles i dolorosos, i el condol per part de tots els regidors d’aquest consistori. I 
benvinguda aquí, ens alegra veure’t aquí. Molt bé. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara continuem, per tant, 
aniríem amb els decrets i acords a donar compte al Ple. No sé si algú té alguna 
pregunta o... Sí, exactament, o ho anem deixant per al final, si els sembla, com indica 
el senyor Salellas, que ja... 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 409, de 13 de juny de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya,  Sala  del  Contenciós  Administratiu,  Secció  Tercera,  que  estima  el 
recurs  d'apel·lació  interposat  per  l'Ajuntament  de  Girona  contra  la  Sentència 
núm.  214,  de  30  de  juny  de  2014,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós  Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  en  virtut  de  la  que  es  va  estimar  el  recurs  contenciós 
administratiu  núm.  325/2012,  i  va  anul·lar  els  Decrets  dictats  per  l'Alcaldia- 
Presidència de dates 8, 18, 22 i 18 de juny de 2012 i 13 de setembre de 2012, pel  
quals  es  van  dur  a  terme  diversos  actes  per  tal  de  garantir  el  compliment d'una  
llicència  d'activitat  innòcua,  imposant  una  multa  coercitiva  i  una  clausura temporal 
del negoci. 

* Sentència núm. 204, de 4 de juliol de 2016, del Jutjat Penal núm. 3 de Girona, 
dictada  en  el  procediment  abreujat  núm.  175/2014  dimanant  de  les  Diligències 
Prèvies núm. 1760/2013 del Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Girona, en virtut de la qual  
es  condemna  a  l'acusat  com  autor  penalment  responsable  d'un  delicte contra la 
seguretat del trànsit, en la modalitat de conducció sota la influència de begudes 
alcohòliques, a la pena de multa de nou mesos a raó de quatre euros diaris, i la 
privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors de dos anys i sis  mesos,  
amb  imposició  de  les  costes  processals,  havent  d'indemnitzar  a l'Ajuntament de 
Girona en la quantitat de 177,41 € més els interessos legals. 

* Sentència núm. 162, de 12 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
279/2015-A, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 21 
de maig de 2015, pel que es van desestimar les al·legacions formulades en 
l'expedient  sancionador  instruït  per  incompliment  de  l'Ordenança  Municipal  de 
Civilitat a Girona i es va imposar una sanció per import de 350 € per la tinença de 
drogues a la via pública, el dia 10 d'octubre de 2014, a les 01:50 hores. 

* Sentència núm. 169, de 12 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
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319/2014-A, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 7 de  
juliol  de  2014,  pel  que  es  va  definir  el  protocol  per  a  l'adjudicació  d'espai terrassa 
i distribució de zones a l'àmbit de Sant Fèlix. 

* Sentència núm. 167, de 22 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  desestima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
159/2016-C, interposat contra el Decret dictat per l'Alcaldia-Presidència en data 12 
de febrer de 2016, pel que es va imposar al recurrent una sanció per import de 150 
€, per la comissió d'una falta lleu de l'Ordenança Municipal de Civilitat, tipificada en 
l'apartat 1 de l'article 26 de la mateixa, per efectuar una activitat a la via pública sense 
llicència municipal prèvia, amb finalitats particulars i lucratives, consistent en la venda 
ambulant d'alimentació en el passeig de les Ribes del Ter de Girona, el dia 19 de 
setembre de 2015, a les 11:15 hores. 

* Informe en relació a l'execució pressupostària de l'Entitat Local i entitats incloses en   
el   seu   perímetre   de   consolidació   segons   classificació   en   termes de 
comptabilitat nacional efectuada per la Intervención General del Estado ( IGAE ), 
segons annexos adjunts a l'expedient i fins a 30 de juny de 2016. 

Aquesta   informació   ha   estat   degudament   tramesa   al   Ministeri   d'Hisenda   i 
Administracions   Públiques   segons   l'establert   a   l'Ordre   HAP/2105/2012,   d'1 
d'octubre. 

* En data de 30 de desembre de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei   
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 

De conformitat amb el què disposa el nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de   
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local les corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província, el número de llocs de treball reservats al personal eventual. 

El president de l'entitat informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment del 
previst en aquest article. 

El Ple municipal va aprovar en data de 23 de març de 2016 el número, característiques  
i retribucions de  càrrecs  destinats  a  personal  de  confiança  i assessorament 
d'autoritats municipals, 

* INFORMAR  del  compliment  de  l'article  104  bis  de  la  Llei  27/2013  (LRSAL)  pel 
que  fa  al  nombre  de  places  reservades  al  personal  eventual,  i  que  són  17  i 
disposar la publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al BOP de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, ara sí que entraríem a 
ratificacions, que en aquest cas, doncs s’han de votar també, s’ha de votar, i hi ha un 
decret, un decret especial respecte a la convocatòria amb un PECT. Senyor secretari, 
si vol... 

(El secretari llegeix el punt.) 

4. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de setembre de 2016 relatiu a aprovació del 
projecte   Plataforma   de   desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta  
de  Girona  i  el  seu  entorn  territorial,  per  a  la  participació  en  el Projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la RIS3CAT  i  
en el Programa operatiu  FEDER  Catalunya  2014-20120,  per la seva presentació 
a la convocatòries del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
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Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

El finançament europeu, vehiculat pels fons FEDER, FSE o Horizon 2020, entre 
d'altres,  és  bàsic  per  a  l'activitat  de  recerca  i  innovació  de  les  empreses, 
universitats  i  centres  tecnològics  i  de  recerca  europeus.  La  Generalitat  de 
Catalunya va aprovar el febrer de 2014 la RIS3CAT (l'estratègia d'especialització 
intel·ligent de Catalunya- Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation - 
RIS3). 

RIS3CAT  dóna  la  possibilitat  als  agents  del  territori  de  definir  conjuntament  i 
finançar iniciatives i apostes en l'àmbit de l'R+D+I i l'especialització econòmica, així  
com  d'identificar  oportunitats  de  millora  de  la  competitivitat.  En  aquest context  
s'ha  definit  un  marc  per  al  desenvolupament  d'iniciatives  articulades  i impulsades 
des de l'àmbit local que contribueixin, des del territori, a l'assoliment dels objectius de 
Catalunya per al 2020. Els projectes d'especialització i competitivitat  territorial  (PECT)  
han d'articular  un  conjunt  d'operacions,  amb  un fort  component  d'innovació,  per  a 
la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica 
sostenible i llocs de treball. 

En  data  4  de  maig  de  2016  el  Departament  de  Governació,  Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 7113)  
l'Ordre  GAH/95/2016,  de  26  d'abril  per  la  qual  s'aproven  les  bases reguladores  
per  a  la  selecció  de  projectes  d'especialització  i  competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i 
s'obre la convocatòria. 

Vist  que  l'Ajuntament  de  Girona  té  la  voluntat  de  fomentar  el  sector  de  la 
bicicleta,  convertir  la  ciutat  en  un  dels  centre  de  referència  en  el  món  de  la 
bicicleta  i  establir  les  bases  perquè  el  territori  de  Girona  lideri  i  capti  activitat 
econòmica, generi ocupació vinculada a la recerca i el desenvolupament a través de 
l'especialització intel·ligent en els diferents sectors directament vinculats a la bicicleta 
(turisme, esports, mobilitat sostenible, comerç, indústria i salut). 

Vist que, en aquest context, l'Ajuntament de Girona, s'ha reunit amb els agents més  
rellevants  del  territori  en  l'àmbit  d'aquets  sector  per  conèixer  les  seves capacitats 
i aspiracions i per identificar oportunitats tecnològiques, de mercat i de competitivitat 
empresarial i poder formular projectes per a la convocatòria PECT de la Generalitat de 
Catalunya. 

1. Aprovar el projecte Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la 
bicicleta  de  Girona  i  el  seu  entorn  territorial  amb  les  seves  dues  operacions 
(Annex 1. Memòria descriptiva) que l'Ajuntament de Girona vol presentar com a 
Projecte d'Especialitat i Competitivitat Territorial a la convocatòria del Departament   de   
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  El  
projecte  s'ha  de  desenvolupar  en  el  període 1/01/2017 a 31/12/2020. 

2. Aprovar el quadre de finançament plurianual (Annex 2) associat al projecte a 
subvencionar Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de  
Girona i el  seu  entorn  territorial,  amb  un  import  global  de  1.932.017,69€  i adquirir 
el compromís de cofinançar el 50% del cost de la despesa elegible del projecte,  
subjecte a l'aprovació definitiva de la subvenció,  842.709,24€  més  la part  de 
despesa que no és elegible: 236.999,20€  d'IVA i 9.600€ de despesa d'equipament  no  
amortitzable, que suposa un  muntant  final  a  cofinançar  pel període 2017, 2018, 
2019, i 2020 de  1.089.308,45€ 

3. Aprovar la signatura de les declaracions responsables següents: 
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a. Carta de compromís de l'entitat representant (Annex 3). 

b. Declaració conjunta en relació a les obligacions generals de l'Ajuntament de Girona 
en l'execució del PECT (Annex 4) 

c.  Declaració  responsable  que  per  a  l'execució  del  PECT  no  es  requereix  el 
tràmit d'avaluació d'impacte ambiental (Annex 5). 

d. Declaració responsable sobre les afectacions generals de les directrius de la Xarxa 
natura 2000 (Annex 6). 

e. Declaració responsable sobre altres ajusts rebuts o sol·licitats per les mateixes 
despeses elegibles en l'execució del PECT  (Annex 7). 

f. Declaració responsable sobre la generació d'ingressos amb les operacions que es 
desenvoluparan en el PECT (Annex 8). 

g.  Declaració  responsable  sobre  els  requisits  de  la  Base  3  i  Base  21  de  la 
convocatòria per l'execució del PECT (Annex 9). 

h.  Qüestionari  d'autoavaluació  per  determinar  la  presència  d'ajuts  d'Estat  en  el 
projecte desenvolupat (Annex 10). 

i. Declaració responsable sobre riscos laborals (Annex 11). 

4. Presentar els referits documents a la convocatòria del PECT emmarcada en la 
RIS3CAT   i   en   el   Programa   operatiu   FEDER   Catalunya   2014-20120   del 
Departament   de   Governació,   Administracions   Públiques   i   Habitatge   de   la  
Generalitat de Catalunya. 

5. Aprovar la reserva de crèdit per un import de 75.000 euros pel cofinançament inicial  
del  projecte  amb  càrrec  a  la  partida  2016  600  43300  22614  agència  de 
promoció. 

6. Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a l'alcaldessa-presidenta, o  
regidor/a  en  qui  delegui,  per  a  la  signatura  de  tots  els  actes  necessaris  pel 
desplegament del present acord. 

7. Convalidar el present acord pel Ple municipal de l'Ajuntament. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): M’hauran de disculpar, he comès 
un error abans de passar la paraula a la tinenta d’alcalde. 

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

La   senyora   alcaldessa   presidenta   declara   obert   l'acte,   i   pregunta   si   s'aprova 
l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  anterior,  de  data  11  de  juliol  d'enguany,  del  qual 
s'ha tramès còpia a tots els membres del Consistori. 

Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovat com a acta de l'esmentada 
sessió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin perquè no hem aprovat 
l’acta del Ple anterior, en aquest cas de l’ordinari, de l’11 de juliol i l’extraordinari, no? 
Encara no? No l’hem d’aprovar? (Veus de fons.) Sí, disculpin. No hem rebut cap 
rectificació, però no sé si hi havia alguna rectificació a fer i, si no, el consideraríem 
aprovat. Disculpin, que m’he passat de llarg. Gràcies. Molt bé. 

VOTACIÓ 

Els reunits aproven per unanimitat l’acta de l’11 de juliol de 2016. 
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Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara sí, tindria la paraula la 
tinenta d’alcalde Glòria Plana. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Molt bé. Moltes gràcies, alcaldessa. Recordaran que 
el Ple passat, no, l’anterior, vàrem portar a proposta de Ple també per a aprovació el 
PECT, el Projecte d’especialització i competitivitat territorial de les indústries culturals i 
creatives. Aquest també és un projecte que s’emmarca dintre d’aquesta convocatòria 
que va sortir pel Departament de Governació el 4 de maig de 2016 i que s’emmarca 
dintre del projecte RIS3CAT i en el programa operatiu Feder Catalunya 2014-2020. 
D’acord amb el Pla de govern, d’acord amb les prioritats que té aquest Govern, està 
l’estudi i el foment dels sectors productius econòmics emergents de la ciutat de Girona 
i el seu entorn territorial. 

Segons fonts de la Unió Europea, la indústria de la bicicleta està en plena expansió: el 
2014 es van vendre més de 21 milions de bicicletes a Europa, els fabricants europeus 
de bicicletes elèctriques lideren el mercat internacional d’e-mobility produint i exportant 
més de 35 milions d’unitats l’any, el cicloturisme en totes les seves variants, ja sigui 
carretera, BTT, trekking bike, elèctrica, etcètera, i a tots els nivells de competició, 
entrenament, lleure, esport, esdeveniments, presenta un creixement a tots els països 
europeus i té un gran potencial, sobretot a les comarques gironines. Segons dades del 
Pla nacional de la bicicleta, el turisme de bicicleta a Europa va generar, el 2014, un 
total de 2.300 desplaçaments cicloturístics i un impacte econòmic de 44.000 milions 
d’euros. A Girona concretament –ho sabem tots, té unes condicions geogràfiques 
privilegiades per a l’ús de la bicicleta–, existeix de fa molts i molts anys, podem dir, una 
tradició social de l’ús de la bici. Girona és una de les ciutats del món amb major 
concentració de ciclistes professionals que hi viuen i que hi entrenen tot l’any. Tenim 
una gran xarxa de rutes de cicloturisme per on hi passen la ruta del Ter, de Pirineus 
Sud, l’Eurovelo, la via del Carrilet, el Camí de Santiago, de Sant Jaume, perdoneu, per 
dir que Girona és la ciutat amb més rutes inventariades, segons Wikiloc, la xarxa social 
de referència al país, amb quasi nou mil rutes, en comparació amb Barcelona, que no 
arriba a les sis mil. I hem detectat, naturalment, que aquí a Girona es compta amb un 



 
 

10

sector productiu molt potent vinculat a la indústria de la bicicleta i accessoris amb 
moltes empreses que pensem que cal unir-les, que cal que es creïn sinergies entre 
elles per tal de fomentar-les i per fer-les créixer. 

Durant el mes de juliol, hem estat reunint més de quaranta representants d’empreses 
del sector, hem estat fent diverses reunions per tal de conèixer de primera mà les 
seves inquietuds, les seves propostes i les seves necessitats. I des d’aquí voldria 
agrair la seva implicació, la seva col·laboració, perquè han sortit moltíssimes accions, 
no han pogut estar totes recollides dintre d’aquest projecte, però sí que la constitució 
d’aquesta taula de treball del sector productiu de la bicicleta és un primer pas, és un 
punt de partida per tal de començar a treballar pel sector, ens donin o no donin aquest 
projecte. 

Per tot això, considerem que calia presentar aquest PECT, perquè hi ha la voluntat 
que aquest projecte de convertir Girona en un dels centres internacionals de referència 
en el món de la bicicleta, desenvolupant les seves múltiples dimensions econòmiques. 
Aquest PECT vol establir les bases perquè el territori de Girona lideri i capti activitat 
econòmica, generi ocupació vinculada en la recerca i el desenvolupament a través de 
l’especialització intel·ligent en els múltiples sectors directament vinculats al sector de la 
bici, ja sigui des de la indústria de la fabricació de la bicicleta, fins a la formació 
professional, el tercer sector, passant per la indústria de l’alimentació i complements 
energètics, obra pública per a carrils bici, el turisme, la hostaleria, la restauració, 
etcètera. 

Per tant, amb aquest PECT es vol fomentar la innovació i la coordinació efectiva i 
permanent dels diferents actors que conformen i configuren el sector de la bici a 
Girona a través d’una plataforma que identifiqui, prioritzi i impulsi actuacions que 
puguin ser referents nacionals i també internacionals. La plataforma vol posar les 
bases perquè les empreses, les institucions i els agents econòmics i socials s’agrupin 
amb una comunitat d’innovació organitzada en grups de treball per interessos comuns, 
per, com deia, fer recerca, fer investigació, fer emprenedoria, etcètera. Aquest 
projecte... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’anar acabant... 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Sí, aquest projecte..., hi ha un socis no beneficiaris, 
com a socis no beneficiaris vol dir que executaran alguna de les actuacions 
presentades assessorant, incidint amb el fet que ells són experts en alguna de les 
matèries, aquestes són el Consorci Vies Verdes, Girona Mou-te en Bici, Càritas 
Ecosol, Ajuntament de Celrà i Ajuntament de Vilablareix. El pressupost... Perdoneu, 
però aquestes entitats no n’estan directament beneficiades econòmicament, 
executaran, però sense tenir un rendiment econòmic directe. El pressupost d’aquest 
projecte que presentem és d’1.932.000 euros, IVA inclòs. El cofinançament de la 
Generalitat és del 50 per cent i la resta aniria a càrrec de l’Ajuntament de Girona. És a 
executar en quatre anys. 

Hi ha dues grans operacions en aquest projecte. Una que és la coordinació del PECT, 
que és la part més administrativa, més d’actuació financera i comptable i n’hi ha una 
altra que és la gran operació que consta de cinc actuacions. Una és la construcció d’un 
espai físic d’oficina de gestió i foment del sector de la bicicleta. Aquest espai físic hem 
pensat que el millor lloc per poder-lo acollir seria l’Hotel Inform que està a la Devesa. 
Per què? Doncs perquè l’Hotel Inform és un lloc on s’hauria de rehabilitar, hi haurà 
l’oportunitat que el 40 per cent d’inversió es pugui destinar a aquesta rehabilitació i, per 
tant, considerem que és el lloc més adequat a la Devesa i, a més a més, al costat del 
carril bici. 
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Una segona actuació que seria el Centre de Coordinació per a la Innovació del Sector 
de la Bicicleta, aquí aquest centre, que estaria ubicat, com deia, en aquest espai es 
crearia la plataforma del sector econòmic de la bicicleta. 

Una tercera actuació, que seria l’observatori del sistema d’informació i disseny de la ( . 
. . ) ciclable intel·ligent. 

La quarta, el programa de posicionament de marca i comunicació. Crear marca una 
identificació per tal que se’ns reconegui com a punt de referència de la bicicleta a nivell 
europeu i mundial. 

I la cinquena actuació, una prova pilot d’innovació i millora de la seguretat ciclista a les 
rotondes, que això vindria a ser fer un estudi per tal d’implementar el sistema més 
segur, la prova pilot la faríem a la plaça de Salt, a la rotonda del Wala, perquè és una 
rotonda que considerem que és molt i molt transitada i, per tant, d’aquesta primera 
prova pilot faríem l’extensió a la resta de... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí que hauria d’anar acabant... 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): ...de rotondes de la ciutat. És un projecte..., perdoneu, 
però és un projecte prou bo que es pot..., pensem que s’ha d’explicar bé i que, bé, 
amb la intervenció de tot el sector val la pena esmerçar-hi una mica més de temps. 

Ja per acabar, demano, si us plau, l’aprovació d’aquest projecte, la ratificació, perquè 
el termini per presentar aquest projecte s’acabava el dia 5 de setembre, considerant 
que no hi havia Ple abans, es va haver d’aprovar per decret, s’ha presentat amb 
aprovació del Decret d’Alcaldia, però ara caldria la ratificació de tots els punts que ha 
mencionat el secretari. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. És per anunciar el 
vot favorable a aquest projecte, però fer simplement dos matisacions, nosaltres creiem 
que és un gran i un bon projecte, que segurament és un primer pas cap a allò que hem 
de desenvolupar. Crec que en aquest plenari tots els grups municipals hem estat 
d’acord que havíem de potenciar els sectors emergents, els sectors productius o 
aquella activitat econòmica productiva amb la gent que podíem tenir a la ciutat de 
Girona, les empreses culturals eren unes, el sector de la bicicleta és un altre i 
segurament, doncs, al llarg dels propers mesos podrem estar parlant de diferents i 
altres sectors emergents que ens han d’ajudar, doncs, a superar definitivament la crisi 
econòmica aquí a la ciutat. 

Per tant, considerem que és un bon projecte, però sí que volia matisar dues coses. 
Una, i és que nosaltres demanaríem que, com que tot aquest projecte està supeditat a 
si se’ns dóna o no se’ns dóna el Feder i, per tant, si no se’ns donés –així la tinenta 
d’alcalde ens va informar a la comissió–, quedaria aturat, nosaltres el que sí que 
demanaríem és que el grup de treball que s’ha creat per arribar a fer aquest projecte 
se segueixi mantenint, malgrat si el Feder finalment no ens és atorgat i que fins i tot el 
propi equip de govern, si no se’ns donés el Feder, es plantegés tenir en compte aquest 
projecte de cara als pressupostos que s’han de presentar en aquest Ajuntament. 
Perquè, efectivament, donada la importància que la senyora Plana ens deia i que hi ha 
ficat molt d’èmfasi, doncs demostra que efectivament segurament és un projecte que, 
amb cofinançament o sense cofinançament, aquest equip de govern l’ha de tenir en 
compte pel bé de la ciutat. 



 
 

12

I llavors una matisació que possiblement sigui ja posar-se amb el projecte en si i és 
que aquesta prova pilot que feia referència de la seguretat o millora de la seguretat a 
les rotondes, que podem compartir-la, però sí que també demanaríem que, home, que 
el primer que potser hem de fer en aquesta ciutat amb relació a seguretat és tenir 
carrils bici segurs. Perquè si una cosa hem vist que últimament han arribat moltes 
queixes, que n’hem parlat en comissions, que n’hem parlat en juntes de portaveus, és 
precisament que alguns dels carrils bici que ja tenim de fa temps a la ciutat o algun 
que estem fent nou, si alguna cosa crea és inseguretat sobretot als ciclistes. Per tant, 
possiblement aquest també seria un tema que malgrat que ara no es pot incloure en el 
projecte que presentem, perquè ja està presentat pel seu cofinançament, sí que en 
aquest grup de treball creat, igual com a la Taula de Mobilitat, doncs s’hauria de posar 
a sobre la taula, perquè estic convençuda que tots estarem d’acord que s’ha de 
solucionar. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Em sembla..., 
doncs el senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
I aprofito que sóc el primer dels regidors per agrair-li el gest que ha tingut amb la 
nostra companya Ester Costa. 

Dit això, nosaltres ens abstindrem en aquest punt i ens abstindrem per una part del 
procediment i una part també del contingut. Evidentment estem d’acord que cal 
potenciar tot el que té a veure amb el món de les bicicletes i amb el món de les xarxes 
ciclables i aquí ens hi trobaran sempre, ara i sempre, i ens hi han trobat. I quan 
divendres se’ns va convidar perquè es presentava la proposta, hi vam anar –també hi 
havia en Pere d’Esquerra-MES–, doncs vam escoltar i vam prendre apunts i vam veure 
que era un projecte pensat, ideat i que tenia en línies generals un molt bon contingut. 

Ara bé, ens vam trobar una vegada més –i ho sap la senyora Plana perquè li vaig dir al 
final d’aquella reunió– amb un procediment que no podem compartir. Un procediment 
que és que vostès han presentat avui en roda de premsa, vuit hores abans que hi 
hagués el Ple, el projecte donat per fet abans que es ratifiqui en aquest Ple, ho han fet 
així. A indústries culturals els ho van demanar, home, no els costaria res esperar-se un 
dia i fer la roda de premsa dimarts, fer el Ple dilluns, s’aprova, es ratifica, en aquest 
cas, i dimarts fan la roda de premsa. És una qüestió que gairebé em semblaria lògica, 
si no és que vostès –que jo començo a tenir aquesta sensació–, com que ja són 
catorze, la resta no importem gaire, perquè com que catorze ja sumen sempre, no 
tenen ni el gest, mínim gest, de fer les coses amb els tempos que tocarien. I, a més, 
em sap especialment greu perquè ho vam dir fa un mes, dos mesos, en el Ple de juliol 
amb el tema de les indústries culturals i ara, doncs, ens hi hem tornat a trobar, que 
avui vostès ho presentaven ja en roda de premsa, tot perfecte, però encara havia de 
passar pel Ple, que és evident que no es tombarà, pel que sembla i pel que diuen els 
grups, però podria haver passat 

L’altre punt, i té més a veure amb el contingut, i això va lligat una mica en part amb el 
que explicava ara la Concepció Veray, hi ha el tema que, clar, ens omplim..., o en 
aquest cas el projecte és un gran projecte de xarxes ciclables, de connexió territorial, 
de potenciació de l’economia amb les empreses i tot, com a mínim de l’explicació que 
jo vaig percebre divendres, tot el que és la bicicleta a Girona, pels ciutadans de Girona 
i els que anem amb bicicleta, no ho he sabut trobar o no ho hem sabut trobar en el 
projecte. És un projecte molt per, diguéssim, la part més econòmica, però en la part 
del dia a dia de la nostra ciutat i dels carrils bici que hi han, jo pel que vaig sentir del 



 
 

13

que explicaves l’altre dia, no hi és. I em sap greu perquè, a més, l’últim carril bici..., 
tenim el problema que ara comentava la senyora Veray, que, clar, l’última cosa que ha 
fet amb ciclisme, diguéssim, aquesta ciutat, que és el carril bici sota les vies, ja hem 
vist com està, precari i ple de queixes. I esperem que enlloc..., o ens agradaria que 
aquest projecte servís i no ho vam..., o jo no l’hi vaig saber trobar en la seva explicació 
tota aquesta part de treball més intern, no tant d’economia, diguéssim, per portar gent 
a anar en bici a Girona, sinó els que anem amb bici cada dia a Girona. Aquest en el 
projecte si no el vaig saber, diguessin, trobar en les seves propostes que explicava. 

I un parell de temes més. En el projecte ens queda un dubte, tot el que és el ciclisme 
adaptat per a persones, per exemple, minusvàlides, està plantejat? S’ha incorporat? 
Es podria incorporar perquè fos un tema, doncs, essencial? Per exemple, treballant 
amb gent del tercer sector, amb Mifas, que, com bé sabem, fa projectes molt 
interessants en aquest sentit, potser hagués estat interessant incloure-ho de forma 
més explícita. 

I, de l’altre, pel que fa al contingut, doncs el tema de l’Hotel Inform com a espai, a 
nosaltres ens agradaria que aquest tipus de projectes s’hagués plantejat..., potser 
traslladar-ho més als barris. Tots aquests projectes, doncs, ara potser hagués estat 
interessant que el lloc per fer-hi aquest espai que hem de renovar i tot fos en algun 
barri on segurament es necessita més intervenció i més projectes per dinamitzar-los i 
una altra vegada hem caigut a fer-ho al centre de la ciutat. És la proposta que feu, que 
evidentment, doncs, és la vostra proposta, però des del nostre punt de vista hagués 
sigut més interessant que fes en algun dels barris, perquè, com bé heu explicat, la 
ciutat és ciclable o té connexions ciclables en tots els barris i segurament, doncs, hi 
hauria altres ubicacions que a nosaltres ens haguessin convençut més. 

Per tot el que he explicat, tant pel procediment com per aquests petits detalls de 
contingut, nosaltres ens abstindrem, malgrat evidentment, doncs, compartim la 
importància de reforçar el sector de la bicicleta. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Divendres 
passat coneixíem per veu de la regidora Glòria Plana el contingut d’aquest projecte 
amb els objectius que es marquen i les actuacions previstes. Considerem que és un 
bon projecte. Tot el que sigui apostar pel sector de la bicicleta i afavorir el seu ús i 
desenvolupament ho considerem positiu, ja que és una de les vies per aconseguir una 
ciutat i un entorn de la mateixa més sostenible i habitable, objectiu que el nostre 
considerem que és una eina fonamental o un objectiu fonamental. 

I és que algunes de les actuacions, els que som usuaris habituals d’aquest mitjà de 
transport, considerem que són molt i molt necessàries i urgents. Per exemple, la que 
preveu la realització d’una prova pilot per millorar la circulació de les bicicletes en les 
rotondes, veritables punts negres per a aquests vehicles, o la que promou l’estudi de la 
consolidació de la missatgeria sostenible, que ara tot just comença a desenvolupar-se 
en aquesta ciutat. Per tant, aquest projecte encaixa perfectament amb el nostre model 
de ciutat i, conseqüentment, donarem el nostre suport a aquesta iniciativa. 

Ara bé, de la mateixa manera que donem suport a iniciatives com aquestes, 
demanaríem que l’equip de govern sigui conseqüent amb el que avui aprovem i si, 
com també s’esmenta en una altra de les activitats, que és la creació d’un segell de 
marca que fomenti l’ús de la bicicleta i la ciutat com a destí de cicloturisme, caldrà 
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prioritzar els espais destinats a la circulació de les bicicletes..., perdó, a aquest ús i no 
fer-los compartits, com ara succeeix amb alguns punts del carril bici, que fa que 
aquests siguin perillosos per als ciclistes, com algun dels trams recentment inaugurats. 

Per tant, reiterem el nostre vot favorable a aquesta iniciativa i reclamem a l’equip de 
govern la valentia per treballar ja en la línia que s’intueix en el projecte d’apostar per 
una ciutat on les bicicletes són una prioritat i no una nosa. 

Finalment, acabo d’escoltar el que acaba de dir el nostre company, en Lluc, de la CUP, 
i m’adhereixo exactament al que ell deia respecte a les formes. Ja quan vàrem 
presentar el PECT de cultura, els vàrem demanar en aquell moment que la roda de 
premsa, si es podia ajornar. Si us plau, no costa..., són vint-i-quatre hores, no costa re 
guardar aquestes formes. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. SI no hi ha cap 
més intervenció, la senyora Plana. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Val. Gràcies. En primer lloc, donar les gràcies als 
grups que donaran suport a aquesta proposta. Crec que..., bé, ho he dit abans, el 
projecte s’ho mereix, el sector s’ho mereix i, per tant, si realment surt aquesta ajuda, 
aquesta convocatòria, si ens concedeixen aquesta convocatòria, doncs, podrem fer un 
impuls important a aquest sector. 

Dit això, quant al tema de la continuació a la taula de treball del sector de la bicicleta, 
sí, senyora Veray... (problemes amb el micròfon), perdó, aquesta és la intenció, és una 
primera proposta..., és un punt de partida per anar treballant en les accions que estan 
dintre d’aquest pla, dintre d’aquest projecte, que és clar, si ens donessin aquesta 
subvenció aniria molt bé perquè... (problemes amb el micròfon), aniria molt bé per..., 
com deia, la subvenció aniria molt i molt bé perquè introduiríem molt més ràpidament 
les actuacions, però, si no, en la mida que puguem les anirem treballant i les anirem 
fent al ritme que puguem. 

Quant a la seguretat del carril bici, que ha sortit tant per part seva, senyora Veray, com 
per part del senyor Salellas i del senyor Albertí. Evidentment el pla o el projecte preveu 
la rotonda, preveu l’estudi de seguretat de la rotonda, però això no deixa que 
evidentment també s’amplia al que és els vèrtexs, els carrils que van a parar a la 
rotonda. Per tant, tot el tema de seguretat dels carrils bici de Girona, doncs, també es 
pot preveure. Potser no està detallat en el..., jo vaig detallar-ho l’altre dia i avui tampoc 
no he detallat cadascuna de les actuacions perquè és molt llarg, és un cartipàs molt i 
molt important el que s’ha presentat a la Generalitat, però evidentment que sí que es té 
previst. 

Senyor Lluc Salellas, me sap molt greu, molt greu, que aquest no ens el votin a favor, 
de veritat, sincerament. Per què? Entomo el mea culpa, entomo que és «fallo» nostre 
haver convocat la roda de premsa prèvia..., meva, no nostra, meva, és culpa meva 
haver convocat la roda de premsa prèvia al Ple. Perquè és veritat que vostès m’ho 
varen demanar en l’anterior. Els terminis han anat com han anat, els terminis han 
anat..., o sigui, molt i molt ràpids, el 22 de juliol fèiem la primera reunió, 22 de juliol, per 
poder presentar el projecte el 5 de setembre. Hem seguit el mateix procediment que 
en l’altre PECT i, per tant, és «fallo» meu haver convocat o haver dit que es convoqués 
la roda de premsa prèvia al Ple. Però també li haig de dir que no és que no els tinguem 
en compte, i tant que els tenim en compte, perquè bé que els vàrem convocar, a tots 
els grups municipals, per explicar el projecte previ al Ple el divendres. 
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Per tant, jo crec que el tema de procediment no val l’abstenció i s’ha buscat un parell 
d’actuacions que vostè és molt més assenyat i molt més intel·ligent [#, 00.40.03] molt 
més lluny al veure el projecte i a l’entendre el projecte. Vostè sap que aquest projecte 
és un projecte d’especialització i competitivitat territorial, competitivitat territorial dels 
sectors econòmics. Val que és un projecte transversal i que hi entra la mobilitat 
sostenible, però bàsicament és un projecte de sector productiu i econòmic. 

Per tant, el que m’està dient vostè del ciclisme adaptat, és clar que ja estem bé, 
contemplat, fent el projecte dintre..., no és la focalització del ciclisme adaptat, ni 
tampoc ho és amb l’altre contingut que m’ha dit vostè sobre els que..., per als ciclistes 
de Girona, però és clar que ho és per a Girona, és clar que és per als ciclistes, és clar 
que és per a la gent que va en bicicleta a Girona, que es trasllada per la ciutat, que es 
trasllada de la ciutat a altres llocs, d’altres llocs de la ciutat per venir-hi a treballar, com 
per als que fan cicloturisme, per als que fan entrenaments de professionals de la 
bicicleta, etcètera. Per tant, és un projecte de la bicicleta, però de la ciutat, per la part 
més econòmica i més empresarial, però a la vegada per a les persones que usen la 
bicicleta. Per tant, jo crec que s’han buscat dues excuses per votar-hi..., per no votar-hi 
a favor. Li demano que fem un vot consensuat entre tots i que tirem endavant aquest 
projecte. 

Per part del senyor Pere Albertí d’Esquerra Republicana - MES, agrair-li el vot a favor i 
jo crec que, com deia, és un projecte, doncs, que val la pena votar-hi a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs si no hi ha més 
intervencions, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, el projecte de plataforma de 
desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el seu entorn 
territorial i la presentació en la convocatòria del Projecte especial i de competitivitat 
territorial. 

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

VOTACIÓ 

Sotmes a votació, el Decret es ratifica 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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

5. Pròrroga del termini d'execució del contracte de subministrament d'energia 
elèctrica  a  l'Ajuntament  de  Girona  i  organismes  dependents  i  societats 
municipals que s'integren al sistema de contractació centralitzada del propi 
Ajuntament. 

Vist  que  per  Acord  del  Ple  de  la  Corporació  de  data  9  de  setembre  de  2013, 
s'adjudicà la contractació del subministrament d'energia elèctrica a l'Ajuntament de  
Girona,  organismes  dependents  i  societats  municipals  que  s'integrin  al sistema de 
contractació centralitzada del propi Ajuntament a l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU, 
amb NIF A81948077, pels lots 2 i 3. 

Atès que en data 30 de setembre de 2013 es formalitzà el contracte, subscrit per una 
anualitat. D'acord amb el pacte segon del contracte, els imports màxims es fixen en: 

- Lot 2: dos milions sis-cents trenta-nou mil quatre-cents set euros amb seixanta- vuit 
cèntims (2.639.407,68.-€), IVA exclòs. 

-  Lot  3:  tres-cents  vuitanta-cinc  mil  sis-cents  setanta-un  euros  amb  trenta-nou 
cèntims (385.671,39.-€) IVA exclòs. 

Atès  que  en  data  26  de  setembre  de  2014  s'aprovà  per  decret  d'alcaldia  la 
primera   pròrroga   del   termini   d'execució   del   contracte   de   subministrament 
d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Girona i organismes dependents i societats 
municipals, fins el dia 29 de setembre de 2015. 

Atès que en data 5 d'octubre de 2015 s'aprovà per decret d'alcaldia la segona pròrroga  
del  termini  d'execució  del  contracte  de  subministrament  d'energia elèctrica   a   
l'Ajuntament   de   Girona   i   organismes   dependents   i   societats municipals, fins el 
dia 29 de setembre de 2016. 

Atès  que  de  conformitat  amb  el  pacte  IV  del  contracte  signat  en  data  30  de 
setembre de 2013, el termini contractual es fixa en un any, amb la possibilitat de 
prorrogar el contracte per anualitats successives fins a un màxim de 4 anys, previ 
acord entre les parts. 

Vist l'escrit presentat per l'empresa adjudicatària ENDESA ENERGIA SAU (R.E.: 
2016029895  /  13-06-2016),  en  el  que  manifesta  que  per  part  d'  ENDESA 
ENERGIA,  SAU,  també  els  hi  fem  saber  la  nostre  decisió  de  prorrogar  per 
tercera  vegada  el  contracte  de  subministrament  elèctric  per  una  anualitat, 
mantenint totes les condicions del contracte, entre elles els preus pactats en el seu 
moment, i només modificables per actualitzacions que es puguin produir en la tarifa 
oficial d'accés contractada o en components regulats. 
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Atès l'informe emès per l'enginyer municipal , Sr. Jordi Pons, amb la conformitat de  la  
cap  de  secció  de  Serveis  Urbans  el  18  de  juliol  de  2016,  on  es  proposa 
procedir a la pròrroga del contracte pel termini d'un any addicional, pel fet que 
l'execució  del  subministrament  s'ha  efectuat  de  forma  satisfactòria  durant  el 
període de vigència i que els preus són més avantatjosos que els actuals preus de 
mercat. 

Atès que en l'esmentat informe es fa palès que a l'hora de calcular la despesa pel 
període de pròrroga s'ha tingut en compte una previsió d'augment de preus de 
l'energia elèctrica, així com un augment de consum degut a la incorporació de nous 
punts de subministrament, els quals es detallen a continuació: 

CUPS                                          NOM  

ES0031406123918001FV0F      CASA SOLER 

ES0031408521079001ZR0F     CISTELLES I ENDOLL FRONTISSA SANTA EUGÈNIA 

ES0031408521061001JX0F     QUIOSC FRONTISSA SANTAEUGÈNIA 

ES0031406157868001TQ0F     CASA PASTORS 

Atès que la despesa prevista total del període de pròrroga és de 4.199.485,8.-€, IVA i 
impost elèctric inclòs. 

Atès que el desglossament d'aquesta despesa en els lots que formen el present 
contracte és el següent: 

LOT 2: 3.714.485,80.-€  

LOT 3: 485.000,00.-€ 

Atès  que  la  clàusula  VI  del  Plec  de  clàusules  administratives  i  econòmiques 
particulars  reguladores  del  contracte  es  preveu  la  possibilitat  de  prorrogar  el 
contracte per anualitats successives, fins a un màxim global de quatre anys, en les 
mateixes condicions inicials. 

Atès que la clàusula XVI del plec de clàusules administratives particulars preveu la  
possibilitat  de  que  en  cas  d'alta  de  nous  punts  de  subministrament  de 
l'Ajuntament i els seus departaments i instal·lacions, l'empresa adjudicatària del lot al 
que correspongui l'acceptarà en les mateixes condicions estipulades en el contracte,   
fins   a   un   màxim   del   20%   d'increment   de   l'import   de   la   seva contractació, i 
vist que la mateixa clàusula, en el paràgraf segon, estableix que la despesa global no 
es podrà concretar anticipadament, ja que s'anirà determinant durant  el  període  de  
vigència  i  segons  les  necessitats  de  l'Ajuntament.  Per  aquest  motiu  l'Ajuntament  
de  Girona  no  estarà  obligat  a  esgotar  la  totalitat  del pressupost  màxim,  limitant-se  
la  despesa  real  a  la  que  resulti  de  l'energia consumida  i  sense  que  l'increment  
o  reducció  respecte  a  l'import  d'adjudicació estimat de cada lot comporti modificació 
del contracte. 

Atès  que  d'acord  amb  l'article  3  apartat  2  del  RD  1174/1987,  que  aprova  el 
Règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, i l'article 211.2 del RDL 3/2011 (TRLCSP) en relació amb la Disposició 
Addic. 2a apartat 8, i l'article 179.2 del DL 2/2003 (TRLMRLC), és obligació del 
secretari general emetre informe legal i preceptiu. 

Primer.-   Prorrogar   el   termini   d'execució   del   contracte   de   subministrament 
d'energia elèctrica a l'Ajuntament de Girona, organismes dependents i societats 
municipals  que  s'integrin  al  sistema  de  contractació  centralitzada  pel  propi 
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Ajuntament, amb l'empresa ENERGIA ENDESA, SAU, amb NIF A81948077, pel 
període  d'un  any  a  comptar  des  del  30  de  setembre  de  2016  fins  al  29  de 
setembre de 2017, en les mateixes condicions inicials. 

L'import corresponent al període 30 de setembre de 2016 a 29 de setembre de 
2017 ascendeix a quatre milions cent noranta-nou mil quatre-cents vuitanta-cinc 
euros amb vuitanta cèntims (4.199.485,8.-€), IVA i impost elèctric inclòs. 

LOT 2: Tres milions set-cents catorze mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb 
vuitanta cèntims (3.714.485,80.-€). Tres milions seixanta-nou mil vuit-cents vint-i- tres  
euros  amb  noranta  cèntims  (3.069.823,90.-€)  d'import  net,  i  sis-cents quaranta-
quatre mil sis-cent seixanta-dos euros amb noranta cèntims (644.622,9.-€) d'IVA 
calculat amb un tipus del 21%. 

LOT  3:  Quatre  cents  vuitanta-cinc  mil  euros  (485.000,00.-€).  Quatre  cents  mil vuit-
cents vint-i-sis euros amb quaranta-cinc cèntims (400.826,45.-€) d'import net, i 
vuitanta-quatre mil cent setanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (84.173,55.-€) 
d'IVA calculat amb un tipus del 21%. 

La reserva de crèdit corresponent al període 30 de setembre de 2016 a 29 de 
setembre de 2017 serà de a nou-cents vint-i-vuit mil sis-cents vint-i-un euros amb 
quaranta-cinc  cèntims  (928.621,45.-€,)  IVA  i  impost  elèctric  inclòs.  La  base 
imposable  és  de  set-cents  seixanta-set  mil  quatre-cents  cinquanta-cinc  euros amb  
setanta-quatre  cèntims  (767.455,74.-€)  i  els  restants  cent  seixanta-un  mil cent  
seixanta-cinc  euros  amb  setanta  cèntims  (161.165,70.-€)  corresponen  a l'IVA 
calculat al 21%. 

- Segon. Condicionar l'efectivitat de la despesa restant a l'aprovació definitiva del 
pressupost municipal per a l'exercici 2017, segons el disposat a la base 29a del 
pressupost  2016  o  acord  de  pròrroga  del  pressupost  d'enguany  en  els  termes 
previstos a l'article 169.6 del Reial Decret 2/2004 i base 6a del pressupost. 

- Tercer. Donar de baixa de les reserves de crèdit corresponents al període 30 de   
setembre   de   2015   a   29   de   setembre   de   2016,   l'import   no   facturat 
corresponent al crèdit compromès, un cop imputades les factures anteriors al dia 29 
de setembre de 2016. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem seguidament a 
les propostes. En aquest cas, començaríem per les de la Comissió Informativa 
d’Hisenda i Règim Interior. Per tant, estaríem parlant de la proposta número 5. Senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquest punt la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple de la 
corporació del 9 de setembre de 2013 es va adjudicar la contractació del 
subministrament d’energia elèctrica de l’Ajuntament de Girona, dels organismes 
depenents i de les societats municipals a l’Empresa Endesa Energia SAU, el termini 
contractual era d’un any i es podia renovar, anar fent pròrrogues, màxim de quatre 
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anys. El 26 de setembre de 2014 es fa la primera pròrroga, el 5 d’octubre de 2015 es 
fa la segona pròrroga i en l’expedient es manifesta la voluntat..., el 13 de juny de 2016, 
l’empresa Endesa manifesta la seva voluntat de prorrogar el contracte una anualitat 
més, amb les mateixes condicions. En el nostre expedient, hi ha justificants en els 
quals la pròrroga és correcta, s’hauria de fer ja que..., hauria de ser satisfactòria ja que 
els preus són més avantatjosos que els que hi ha actualment en el mercat. Per tant, 
portem un any més la pròrroga del contracte. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Doncs, la senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, nosaltres per anunciar la nostra 
abstenció bàsicament perquè creiem que una vegada més s’aposta per renovar el 
contracte amb una d’aquestes grans multinacionals de l’energia, en aquest cas, 
Endesa, i creiem que es perd l’oportunitat per més que comentava que els preus són 
avantatjosos, creiem que, a més del preu, hi ha altres factors que cal tenir en compte i 
creiem que perdem l’oportunitat d’apostar per altres possibilitats que treballin més el 
tema de l’energia verda, el tema de la proximitat, el cooperativisme... Creiem que cal 
treballar per anar buscant les fórmules que ens permetin defugir d’aquestes grans 
multinacionals i apostar per empreses, doncs, que donin un altre model empresarial i 
fomentin, diguéssim, una altra relació amb el consum i amb l’energia. 

Per això ens abstindrem i, bé, anunciar aquesta abstenció. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com ens 
acaba de comentar al regidora Maria Àngels Planas, es tracta d’un contracte adjudicat 
el setembre de 2013 a l’empresa Endesa i que tenim que es prorroga anualment amb 
un termini màxim de quatre anys. Bé, tècnicament, per tant, cal la seva pròrroga, ja 
que, segons ens va comentar la mateixa regidora, era l’oferta més avantatjosa 
econòmicament, malgrat la revisió de preus, com ens va comentar, repeteixo, en 
comissió. 

Ara bé, m’he llegit l’acta del Ple de l’any 2013, del setembre, on es va aprovar aquesta 
contractació i he quedat una mica sorprès que en algunes de les intervencions es feia 
esment que el criteri merament econòmic no podria ser exclusiu amb la tria del 
subministrador –cosa que comparteixo totalment– i que calia apostar, potser no en la 
seva totalitat, però sí en alguns lots, per empreses més sostenibles i més eficients; i en 
aquest Ple, per exemple, s’esmentava, a tall d’exemple, l’empresa Som Energia. I 
veiem que no es va tindre en compte, perquè es va aprovar tots els lots a la mateixa 
empresa. I ara també s’ha utilitzat aquest mateix criteri merament economicista pel 
contracte. 

A més a més, tenim alguns dubtes respecte a si s’ha tingut en compte a l’hora de 
prorrogar aquest contracte que segons tots els indicadors –estan a la premsa i els 
poden consultar– es preveu un augment de preus de l’energia elèctrica i també un 
encariment del consum, fet que encarirà i bastant l’anualitat. 

Per tant, el nostre grup s’abstindrà en aquesta votació. I proposaríem, però, que en la 
propera contractació reservi un petit lot o alguns lots que permetin introduir 
experiències de gestió més sostenibles i innovadores, i que en aquest lot, en aquests 
lots, l’oferta econòmica no sigui allò més rellevant. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha més 
intervencions, la tinenta d’alcalde... 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, respecte a aquest comentari que fa, senyor 
Albertí, dir que l’energia, tota l’energia que compra l’Ajuntament de Girona està 
certificada com a energia verda, i així ho demanàvem nosaltres en el plec en aquell 
moment. I, per tant, entenem que la que s’està subministrant és energia verda. Jo li 
faig aquest incís perquè quedi clar, perquè en aquell moment es va debatre, es va 
parlar, bé, amb els diferents grups i sé que vàrem arribar a un acord que poséssim 
energia verda i així ho vàrem posar i així és el que s’està fent. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs si no hi ha més 
intervencions o aclariments, passaríem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

La senyora Veray no ens ha votat... (Veus de fons.) Ah sí? Ah, val, perdó. Disculpi. 
Perfecte. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, prorrogar el termini 
d’execució del contracte de subministrament d’energia elèctrica a l’Ajuntament de 
Girona, organismes autònoms i societats municipals que s’integrin al sistema de 
contractació centralitzada pel propi Ajuntament amb l’empresa Energia Endesa, SAU, 
pel període d’un any a comptar des del 30 de setembre de 2016 i fins al 29 de 
setembre de 2017. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

La regidora senyora Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP), de conformitat amb l’art. 
28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú, en aquest moment 
s’absenta del Saló de Sessions per tenir interès personal en les tres propostes 
següents, números 6, 7 i 8. 

6.   Revisió d'IPC del contracte dels serveis de neteja establert amb la Fundació 
Mas Xirgu fins a nova formalització. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del 
Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja 
dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les 
següents empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El  bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs. 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de   227.349,24€, 18€ 
d'IVA inclòs. 

El  bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El  bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% 
d'IVA inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  13  d'agost  de  2014,  modificat  per  Decret  de 
l'Alcaldia de data 7 de maig de 2015, i per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 de juny 
de 2015, 7 d'agost de 2015, i 2 de febrer de 2016; i per acord del Ple de la 
Corporació de data 11 de juliol de 2016, s'han aprovat diferents modificacions del 
contracte establert amb la FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF G-55121909. 

Per decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2014 es va prorrogar el servei pel 
període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 

Per decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 es va prorrogar el servei pel 
període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 
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Atès que s'han iniciat els tràmits per licitar novament el servei, i que per acord del Ple 
de la Corporació de data 6 de juny de 2016, es va requerir a la FUNDACIÓ MAS 
XIRGU, NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els serveis de neteja, pel 
que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat en data 13 de juny 
del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol del  2016  i  fins  a  
l'inici  d'un  nou  servei  derivat  de  la  formalització  del  contracte amb l'empresa 
adjudicatària del nou procediment de licitació (pel que fa al bloc 4), amb les 
mateixes condicions que el contracte signat en data 13 de juny del 2012. 

Vist el previst a la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars, a l'inici 
del segon any de vigència del contracte, es procedirà a la revisió del preu 
d'adjudicació i serà aplicable a partir d'aquest segon any. Per a la revisió del preu 
s'aplicarà, sobre el vigent en cada moment, l'Índex Oficial de Preus al Consum 
estatal aprovat per l'any anterior. De conformitat amb l'article 90.3 del TRLCSP 
aquesta  revisió  no  superarà  el  85%  de  la  variació  experimentada  per  l'índex 
adoptat. 

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació d'acord amb la DA 2a del 
TRLCSP. 

Primer.- APROVAR, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum 
(IPC. Conjunt Nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a juny de 
2016,  la  revisió  del  preu  contractual  dels  serveis  de  neteja  dels  centres  i 
equipaments  de  l'Ajuntament  de  Girona,  adjudicats  per  acord  del  Ple  de  la 
Corporació de data 14 de maig de 2012, i prorrogat per Decrets de l'Alcaldia de 
dates 25 de juny de 2014 i 25 de juny de 2015, pel que fa al bloc 4, a la Fundació Mas 
Xirgu, NIF núm. G-55121909, que continua prestant la mateixa en base al 
requeriment  efectuat  per  acord  del  Ple  de  la  Corporació  de  data  6  de  juny  de 
2016;  amb  la  relació  de  centres  que  s'adjunten  com  a  document  annex, 
consistent  en  una  revisió  del  -  0,8  %  respecte  del  preu  que  ha  regit  durant  la 
quarta anualitat de vigència del contracte, amb efectes de l'1de juliol de 2016: 

*  Bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació) 

* Import 1/07/15 - 30/06/16 ........................ ........... 131.927,80 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Disminució  Brigada  jardineria  ................ ...........-  4.175,10  Euros,  21  % IVA exclòs. 

* Ampliació Brigada jardineria (Sostenibilitat) ........... 2.503,04 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Brigada jardineria (Mobilitat) .................. 3.757,72 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Estació autobusos ................................... 2.516,09 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual contracte ......................................... 136.529,56 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  a  revisar  .............................................. 112.834,35  Euros,  IVA exclòs. 

*  Preu  3  mesos  a  revisar  ........................................... 28.208,59  Euros,  IVA exclòs. 

* 85% de l'IPC ................................................................................................. - 0,68 % 

* Revisió IPC .................................................................. -   191,82 Euros, IVA. exclòs. 

* Import 3 mesos amb revisió ........................................ 28.016,77 Euros, IVA exclòs. 

* Preu total 3 mesos del contracte........................... 33.900,29 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 



 
 

23

setembre  de  2016,  corresponent  a  l'IPC,  pel  que  fa  al  bloc  4,  és  de  dos-cents 
trenta-dos euros amb deu cèntims (232,10 €), dels quals 191,82 € corresponen a la 
base imposable i 40,28 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Segon.-  La  disminució  del  cost  mensual  del  contracte  és  de  setanta-set  euros amb  
trenta-set  cèntims  (77,37  €),  dels  quals  63,94  €  corresponen  a  la  base imposable 
i 13,43 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost mensual del servei quedaria per tant en onze mil tres-cents euros amb deu  
cèntims  (11.300,10  €),  dels  quals  9.338,93  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  1.961,17  €  a l'IVA  calculat  a  un  tipus  del  21%,  amb  la  relació  de 
centres que s'adjunten com a document annex. 

Amb els següents preus / hora: Bloc 4: 

* Preu / hora netejadora diürna: 16,83 € - 0,68 % = 16,72 € (13,82 de base + 2,90 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora nocturna: 18,82 € - 0,68% = 18,69 € (15,45 de base + 3,24 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora festiva: 18,82 € - 0,68% = 18,69 € (15,45 de base + 3,24 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora especialista: 19,34 € - 0,68% = 19,21 € (15,88 de base + 3,33 d'IVA al 
21%). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Abans la tinenta d’alcalde, no sé 
què els semblarà, deia que ella..., es votarien per separat, la sisena i la setena, però 
creia, al seu entendre, que preferia substanciar-ho tot junt. Però després cadascú de 
vostès poden dir o defensar o no cadascuna d’aquestes. Si els sembla correcte... 
Doncs procedeixi també a la lectura de la setena i ho substanciaríem conjuntament. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Llegeixo la segona? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, si us plau. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7.   Revisió d'IPC del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa 
"Eulen, S.A." fins a nova formalització. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del 
Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja 
dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les 
següents empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El  bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18% 
d'IVA inclòs. 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de   227.349,24€, 18€ 
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d'IVA inclòs. 

El  bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El  bloc  4  (edificis  adscrits  a  l'àrea  de  Medi  Ambient  i  Sostenibilitat,  lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% 
d'IVA inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Per Decrets de l'Alcaldia de dates 16 de novembre de 2012, 31 de desembre de 
2012, 18 de febrer de 2013, 4 d'abril de 2013, 17 de maig de 2013, 14 de juny de 
2013, 7 d'agost  de  2013,  15  d'octubre  de  2013,  28  de  novembre  de  2013, 14  
de  febrer  de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia de data 25 de març de 2014,  i  
17  d'abril  de  2014,  4  de  juny  de  2014,  22  d'agost  de  2014,  26  de novembre de 
2014, 21 de gener, 30 de març, 7 de maig, 12 de juny i 24 d'agost de 2015, i per 
acords del Ple de la Corporació de dates 11 d'abril i 11 de juliol de 2016 s'han aprovat 
diferents modificacions del contracte establert amb l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. 
A-28517308. 

Per decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2014 es va prorrogar el servei pel 
període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 

Per decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 es va prorrogar el servei pel 
període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 

Atès que s'han iniciat els tràmits per licitar novament el servei, i que per acord del Ple  
de  la  Corporació  de  data  6  de  juny  de  2016,  es  va  requerir  a  l'empresa EULEN, 
SA, NIF núm. A-28517308, per tal que continuï prestant els serveis de neteja, pel 
que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, en els mateixos termes que el contracte signat en data 
13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de  juliol  del  2016  i  
fins  a  l'inici  d'un  nou  servei  derivat  de  la  formalització  del contracte amb l'empresa 
adjudicatària del nou procediment de licitació (pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6), amb 
les mateixes condicions que el contracte signat en data 13 de juny del 2012. 

Vist el previst a la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars, a l'inici 
del segon any de vigència del contracte, es procedirà a la revisió del preu 
d'adjudicació i serà aplicable a partir d'aquest segon any. Per a la revisió del preu 
s'aplicarà, sobre el vigent en cada moment, l'Índex Oficial de Preus al Consum 
estatal aprovat per l'any anterior. De conformitat amb l'article 90.3 del TRLCSP 
aquesta  revisió  no  superarà  el  85%  de  la  variació  experimentada  per  l'índex 
adoptat. 

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació d'acord amb la DA 2a del 
TRLCSP. 

APROVAR,  en  aplicació  del  sistema  d'índex  anual  de  preus  del  consum  (IPC. 
Conjunt Nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a juny de 2016, la 
revisió del preu contractual dels serveis de neteja dels centres i equipaments de 
l'Ajuntament de Girona, adjudicats per acord del Ple de la Corporació de data 14 de 
maig de 2012, i prorrogats per Decrets de l'Alcaldia de dates 25 de juny de 2014, i 25 
de juny de 2015, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, a l'empresa Eulen, S.A.,  NIF  
núm.  A-28517308,  que  continua  prestant  la  mateixa  en  base  al requeriment  
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efectuat  per  acord  del  Ple  de  la  Corporació  de  data  6  de  juny  de 2016;  amb  la  
relació  de  centres  que  s'adjunten  com  a  document  annex, consistent  en  una  
revisió  del  -  0,8  %  respecte  del  preu  que  ha  regit  durant  la quarta anualitat de 
vigència del contracte, amb efectes de l'1de juliol de 2016: 

*  Import  1/07/15  -  30/06/16  ...............................3.191.019,04  Euros,  21% IVA inclòs. 

* Ampliacions ............................................................18.086,67 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Reduccions ..............................................................-  139,37 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Import  anual  del  contracte  ..............................3.208.966,34  Euros,  21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  a  revisar  ........................................... .2.652.038,30  Euros,  IVA exclòs. 

* Preu 3 mesos a revisar .............................................679.100,94 Euros, IVA exclòs. 

* 85% de l'IPC .................................................................................................-  0,68 % 

*  Revisió  IPC  ..................................................................4.617,89  Euros,  IVA. exclòs. 

*  Import  3  mesos  amb  revisió  ......................................674.483,05  Euros,  IVA exclòs. 

* Preu total 3 mesos de contracte .........................816.124,49 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 
setembre  de  2016,  corresponent  a  l'IPC,  és  de  cinc  mil  cinc-cents  vuitanta-set 
euros amb seixanta-cinc cèntims (5.587,65 €), dels quals 4.617,89 € corresponen a la 
base imposable i 969,76 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

La disminució del cost mensual del contracte, sense incloure les 1.600 hores de 
casals d'estiu, és de mil vuit-cents tres euros amb setanta cèntims (1.803,70 €), dels 
quals 1.490,66 € corresponen a la base imposable i 313,04 € corresponen a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

El  cost  mensual  del  servei  quedaria  per  tant,  sense  tenir  en  compte  les  1.600 
hores de casals d'estiu, en dos-cents seixanta-tres mil quatre-cents quaranta-sis 
euros   amb   setanta-cinc   cèntims   (263.446,75   €),   dels   quals   217.724,59   € 
corresponen a la base imposable i 45.722,16 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%, 
amb la relació de centres que s'adjunten com a document annex. 

Amb el següent detall: 

*  Bloc  1  (escoles  d'educació  especial,  centres  d'educació  infantil  i  primària, 
escoles bressol i serveis educatius) 

*  Import  1/07/15  -  30/06/16  ................................1.779.290,48  Euros,  21% IVA inclòs. 

* Ampliació Escola Migdia ..............................................694,00 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Escola Migdia (fregadora) ..........................693,10 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Modificació Escola El Pla (fregadora)..........................- 139,37 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual del contracte ..................................1.754.577,41 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual casals d'estiu .....................................25.960,77 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual (inclòs casals estiu) .......................1.780.538,18 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  revisar  ................................................1.450.063,98  Euros,  IVA exclòs. 

*  Import  anual  casals  d'estiu  .........................................21.455,18  Euros,  IVA exclòs. 

*  Preu  3  mesos  ..........................................................362.515,99  Euros,  IVA exclòs. 
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*  Casals  d'estiu  .............................................................21.455,18  Euros,  IVA exclòs. 

*  Total  a  revisar  3  mesos  +  casals  .............................383.971,17  Euros,  IVA exclòs. 

* 85% de l'IPC ..................................................................................................- 0,68 % 

*  Revisió  IPC  ...............................................................-  2.611,00  Euros,  IVA. exclòs. 

*  Import  3  mesos  amb  revisió  ....................................381.360,17  Euros,  IVA exclòs. 

* Preu total 3 mesos contracte ...............................461.445,80 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 
setembre  de  2016,  incloses  les  1.600  hores  de  casals  d'estiu,  corresponent  a 
l'IPC, pel que fa al Bloc 1, és de tres mil cent cinquanta-nou euros amb trenta-un 
cèntims (3.159,31 €), dels quals 2.611,00 € corresponen a la base imposable i 
548,31 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

La disminució del cost mensual del contracte, pel que fa al Bloc 1, sense incloure les  
1.600  hores  de  casals  d'estiu,  és  de  nou-cents  noranta-quatre  euros  amb vint-i-sis   
cèntims   (994,26   €),   dels   quals   821,70   €   corresponen   a   la   base imposable i 
172,56 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

La disminució del cost de les 1.600 hores de casals d'estiu, és de cent setanta- sis   
euros   amb   cinquanta-tres   cèntims   (176,53   €),   dels   quals   145,89   € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  30,64  €  corresponen  a  la  base  imposable 
30,64 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost mensual del servei quedaria per tant, pel que fa al Bloc 1, sense tenir en 
compte  les  1.600  hores  de  casals  d'estiu,  en  cent  quaranta-cinc  mil  dos-cents vint  
euros  amb  cinquanta-dos  cèntims  (145.220,52  €),  dels  quals  120.016,96  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  25.203,56  €  a  l'IVA  calculat  a  un  tipus  del 
21%, amb la relació de centres que s'adjunten com a document annex. 

El cost de les 1.600 hores de casals d'estiu, un cop aplicada la revisió de l'IPC 
quedaria  en  vint-i-cinc  mil  set-cents  vuitanta-quatre  euros  amb  vint-i-quatre 
cèntims (25.784,24 €), dels quals 21.309,29 € corresponen a la base imposable i 
4.474,95 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Bloc 1: 

* Preu / hora netejadora diürna: 16,23 € - 0,68% = 16,12 € (13,32 de base + 2,80 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora nocturna: 18,66 € - 0,68% = 18,53 € (15,31 de base + 3,22 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora festiva: 25,79 € - 0,68% = 25,61 € (21,17 de base + 4,44 
d'IVA al  21%). 

* Preu / hora especialista: 17,35 € - 0,68% = 17,23 € (14,24 de base + 2,99 d'IVA al 
21%). 

 Bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives) 

* Import 1/07/15 - 30/06/16 ......................................434.824,01 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  a  revisar  ................................................359.358,68  Euros,  IVA exclòs. 

*  Preu  3  mesos  a  revisar  ..............................................89.839,67  Euros,  IVA exclòs. 
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* 85% de l'IPC .................................................................................................-  0,68 % 

*  Revisió  IPC  ....................................................................-610,91  Euros,  IVA. exclòs. 

*  Import  3  mesos  amb  revisió  ........................................89.228,76  Euros,  IVA exclòs. 

* Preu total 3 mesos del contracte.........................107.966,80 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 
setembre  de  2016,  corresponent  a  l'IPC,  pel  que  fa  al  bloc  2,  és  de  set-cents 
trenta-nou euros amb vint cèntims (739,20 €), dels quals 610,91 € corresponen a la 
base imposable i 128,29 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

La  disminució  del  cost  mensual  del  contracte,  pel  que  fa  al  bloc  2,  és  de  dos- 
cents quaranta-sis euros amb quaranta cèntims (246,40 €), dels quals 203,64 € 
corresponen a la base imposable i 42,76 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost mensual del servei, pel que fa al bloc 2, quedaria per tant en trenta-cinc mil 
nou-cents vuitanta-vuit euros amb noranta-tres cèntims (35.988,93 €), dels quals 
29.742,92 € corresponen a la base imposable i 6.246,01 € a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Bloc 2: 

* Preu / hora netejadora diürna: 16,20 € - 0,68% = 16,09€ (13,30 de base + 2,79 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora nocturna: 18,64 € - 0,68% = 18,51 € (15,30 de base + 3,21 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora festiva: 25,77 € - 0,68% = 25,59€ (21,15 de base + 4,44 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora especialista: 17,29 € - 0,68% = 17,17 € (14,19 de base + 2,98 d'IVA al 
21%). 

* Bloc 3 (equipaments de serveis socials) 

* Import 1/07/15 - 30/06/16 ......................................245.462,70 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació CV Santa Eugènia ....................................1.606,76 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació Espai Cívic La Rosaleda........................1.180,48 Euros, 21 % IVA inclòs. 

* Sarraïnes .................................................................2.018,13 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Espai Cívic Cal Borrego ............................................3.019,00 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Import  anual  del  contracte  .................................253.287,07  Euros,  21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  a  revisar  .................................................209.328,16  Euros,  IVA exclòs. 

*  Preu  3  mesos  a  revisar  ..............................................52.332,04  Euros,  IVA exclòs. 

* 85% de l'IPC ..................................................................................................- 0,68 % 

*  Revisió  IPC  ..................................................................-  355,86  Euros,  IVA. exclòs. 

*  Import  3  mesos  amb  revisió  ......................................51.976,18  Euros,  IVA exclòs. 

* Import 3 mesos amb revisió ..................................62.891,18 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 
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setembre  de  2016,  corresponent  a  l'IPC,  pel  que  fa  al  bloc  3,  és  quatre-cents 
trenta   euros   amb   cinquanta-nou   cèntims   (430,59   €),   dels   quals   355,86   € 
corresponen a la base imposable i 74,73 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 
21%. 

La  disminució  del  cost  mensual  del  contracte,  pel  que  fa  al  bloc  3,  és  de  cent 
quaranta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (143,53 €), dels quals 118,62 € 
corresponen a la base imposable i 24,91 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost mensual del servei, pel que fa al bloc 3, quedaria per tant en vint mil nou- 
cents  seixanta-tres  euros  amb  setanta-tres  cèntims  (20.963,73  €),  dels  quals 
17.325,40 € corresponen a la base imposable i 3.638,33 € a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Bloc 3: 

* Preu / hora netejadora diürna: 16,41 € - 0,68% = 16,30 € (13,47 de base + 2,83 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora nocturna: 18,87 € - 0,68% = 18,74 € (15,49 de base + 3,25 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora festiva: 26,10 € - 0,68% = 25,92 € (21,42 de base + 4,50 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora especialista: 17,46 € - 0,68% = 17,34 € (14,33 de base + 3,01 d'IVA al 
21%). 

*  Bloc  5  (edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres,  emissora  de  ràdio  i 
altres edificis) 

* Import 1/07/15 - 30/06/16 .....................................551.772,51 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Ampliació SMO .......................................................4.167,24 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Magatzem Patrimoni Cultural....................................2.541,00 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Refugi antiaeri ............................................................406,56 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Casa d'oficis entorn verd ..........................................1.760,40 Euros, 21% IVA inclòs. 

* Import anual contracte.........................................560.647,71 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  a  revisar  ...............................................463.345,21  Euros,  IVA exclòs. 

*  Preu  3  mesos  a  revisar  ..........................................115.836,30  Euros,  IVA exclòs 

* 85% de l'IPC ................................................................................................-  0,68 % 

*  Revisió  IPC  .................................................................-  787,69  Euros,  IVA. exclòs. 

*  Import  3  mesos  amb  revisió  ...................................115.048,62  Euros,  IVA exclòs. 

* Import 3 mesos amb revisió .................................139.208,82 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 
setembre de 2016, corresponent a l'IPC, pel que fa al bloc 5, és de nou-cents 
cinquanta-tres   euros   amb   deu   cèntims   (953,10   €),   dels   quals   787,69   € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  165,41  €  corresponen  a  l'IVA  calculat  a  un 
tipus del 21%. 

La disminució del cost mensual del contracte, pel que fa al bloc 5, és de tres- 
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cents   disset   euros   amb   setanta   cèntims   (317,70   €),   dels   quals   262,56   € 
corresponen a la base imposable i 55,14 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost mensual del servei, pel que fa al bloc 5, quedaria per tant en quaranta-sis mil 
quatre-cents dos euros amb noranta-quatre cèntims (46.402,94 €), dels quals 
38.349,54 € corresponen a la base imposable i 8.053,40 € a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Bloc 5: 

* Preu / hora netejadora diürna: 16,94 € - 0,68 % = 16,82 € (13,90 de base + 2,92 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora nocturna: 19,48 € - 0,68% = 19,35 € (15,99 de base + 3,36 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora festiva: 26,92 € - 0,68% = 26,74 € (22,10 de base + 4,64 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora especialista: 18,04 € - 0,68% = 17,92 € (14,81 de base + 3,11 d'IVA al 
21%). 

* Bloc 6 (edificis mixtes) 

* Import 1/07/15 - 30/06/16 ......................................179.669,31 Euros, 21% IVA inclòs. 

*  Preu  anual  a  revisar  ................................................148.487,03  Euros,  IVA exclòs. 

*  Preu  3  mesos  a  revisar  ..............................................37.121,76  Euros,  IVA exclòs. 

* 85% de l'IPC .................................................................................................-  0,68 % 

*  Revisió  IPC  ....................................................................-252,43  Euros,  IVA. exclòs. 

*  Import  3  mesos  amb  revisió  .......................................36.869,33  Euros,  IVA exclòs. 

* Preu total 3 mesos del contracte...........................44.611,89 Euros, 21% IVA inclòs. 

La  disminució  del  cost  del  contracte  pel  període  1  de  juliol  i  fins  al  30  de 
setembre de 2016, corresponent a l'IPC, pel que fa al bloc 6, és de tres-cents cinc   
euros   amb   quaranta-quatre   cèntims   (305,44   €),   dels   quals   252,43   € 
corresponen a la base imposable i 53,01 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 
21%. 

La disminució del cost mensual del contracte, pel que fa al bloc 6, és de cent un 
euros amb vuitanta-un cèntims (101,81 €), dels quals 84,14 € corresponen a la base 
imposable i 17,67 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost mensual del servei, pel que fa al bloc 6, quedaria per tant en catorze mil vuit-
cents  setanta  euros  amb  seixanta-tres  cèntims  (14.870,63  €),  dels  quals 
12.289,78 € corresponen a la base imposable i 2.580,85 € a l'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

Amb els següents preus / hora: Bloc 6: 

* Preu / hora netejadora diürna: 16,50 € - 0,68% = 16,39 (13,55 de base + 2,84 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora netejadora nocturna: 18,97 € - 0,68% = 18,84 € (15,57 de base + 3,27 
d'IVA al 21%). 
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* Preu / hora netejadora festiva: 26,25 € - 0,68% = 26,07 € (21,55 de base + 4,52 
d'IVA al 21%). 

* Preu / hora especialista: 17,58 € - 0,68% = 17,46 € (14,43 de base + 3,03 d'IVA al 
21%). 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Doncs ara la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas farà la substanciació de la proposta 
número 6 i número 7. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, les faig 
conjuntament perquè és simplement l’increment de l’IPC. En el punt 6, és de l’empresa 
Fundació Mas Xirgu i del punt 7, d’Eulen. El que fem és la revisió de preus que es duu 
a terme en la clàusula novena del plec de clàusules particulars en què es determina a 
partir del segon any de vigència del contracte que es procedirà a la seva revisió i que 
s’aplicarà amb la variació de l’IPC vigent en el moment de l’actualització. Els 
contractes es van formalitzar el 13 de juny de 2012, efectes a partir de l’1 de juliol de 
2012. I, per tant, s’han de tornar a fer. Només aclarir que en aquest punt 8 estem 
parlant de molt pocs dies d’aquesta actualització de l’IPC, perquè en el punt 8 portem 
avui la contractació definitiva de les empreses de neteja i, per tant, només tenir en 
compte això, que estem parlant d’un període de l’actualització a l’IPC aproximadament 
d’un mes. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si hi ha alguna 
intervenció... La senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, entenc que la intervenció, 
diguéssim, també fa referència tant al punt 6 com al 7. Llavors nosaltres manifestar 
que en el punt 6 sí que hi votarem a favor, per, en canvi, en el punt 7 votarem en 
contra. De fet, és una mica en conseqüència amb el que hem fet en altres ocasions, 
bàsicament perquè l’empresa Eulen concretament té realment un reguitzell de 
denúncies i males pràctiques que hem denunciat repetidament en aquest Ple i en 
altres espais i coherentment, doncs, amb el que hem votat en altres ocasions, votarem 
en contra també perquè entenem, doncs, que una empresa com aquesta no hauria de 
tenir cabuda en l’Ajuntament de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha cap 
més intervenció... Només posar de manifest, com així ho ha demanat la regidora 
Elisabeth Riera, que en el punt número 6, atès que té certa relació amb aquesta 
empresa, doncs ella s’abstindrà. 

Per tant, passaríem a la votació del punt número 6. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

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, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per tres membres i l’abstenció d’un quart membre, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, en aplicació del sistema anual de 
preus al consum fixat per l’Institut d’Estadística, la revisió del preu contractual dels 
serveis de neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona adjudicats en 
data 14 de maig de 2012 a la Fundació Mas Xirgu. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta número 6 és aprovada per  majoria absoluta. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
quatreQuiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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, 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 Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

Passaríem, doncs, ara a la votació del punt número setè de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, aprovar en aplicació 
del sistema d’índex anual de preus al consum, fixat per l’Institut Nacional d’Estadística 
i vigent a juny de 2016, la revisió del preu contractual dels serveis de neteja dels 
centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona adjudicats per Acord del Ple de data 
14 de maig de 2012 i pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6 a l’empresa Eulen, SA. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta número 7 és aprovada per majoria absoluta. 

Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

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 

8.   Adjudicació dels LOTS I, II, III, V, VI i VIII del contracte de serveis de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona 

Per acord de Ple, en sessió ordinària de data 9 de maig de 2016, es va aprovar 
l'expedient  de  contractació  dels  serveis  de  neteja  dels  edificis  i  dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona dividida en 8 BLOCS, que cada un d'ells 
constitueix   un   LOT   a   efectes   de   la   licitació:   Centres   escolars   (LOT   1); 
Equipaments i instal·lacions esportives (LOT 2); Equipaments de serveis socials 
(LOT  3);  edificis  adscrits  a  l'àrea  de  medi  ambient  i  sostenibilitat,  brigades, 
magatzems,  estació  d'autobusos,  dipòsit  de  vehicles  i  dipòsit  intermedi  de 
documentació  (LOT  4);  edifici  consistorial,  centres  culturals,  cartelleres  i  altres 
edificis  (LOT  5);  edificis  mixtes  (LOT  6);  lavabos  públics  municipals  (LOT  7)  i 
Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de Fruites i 
Verdures  (LOT  8);  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars,  el  plec  de 
prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis, la despesa, i es 
va convocar la licitació. 

Els LOTS 4, 7 i 8 estan reservats a Centres Especials de Treball per afavorir i 
promoure   la   inserció   de   determinats   col·lectius   amb   risc   d'exclusió   social, 
concretament,  de  les  persones  amb  discapacitat.  En  conseqüència,  només 
podien presentar oferta a la licitació dels Blocs indicats, entitats o empreses que 
complissin el requisit de ser un centre Especial de Treball degudament registrat de 
conformitat amb Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el 
Reglament dels centres especials d'ocupació definits en l'article 42 de la Llei 
13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social del Minusvàlid. 

El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150 i 157 
i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova  
el  Text  Refós  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  (en  endavant TRLCSP); i 
subjecte a regulació harmonitzada en aplicació de l'article 16.1.b) del TRLCSP. 

Per  Decret  de  l'Alcaldia  de  data  20  de  juny  de  2016  es  va  suspendre  el 
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procediment  de  contractació  dels  serveis  de  neteja  d'edificis  i  dependències 
municipals  de  l'Ajuntament  de  Girona  corresponent  als  LOTS  4  i  7,  degut  a  un 
error en els llistats de subrogació del personal dels lots esmentats, i per acord de Ple 
de data 11 de juliol de 2016, es va ratificar el decret de l'Alcadia de 20 de juny de 
2016, es va modificar l'Annex 3 (els llistats de subrogació del personal) del  plec  de  
prescripcions  tècniques  referent  als  LOTS  4  i  7,  es  va  aixecar  la suspensió del 
procediment de licitació de la part corresponent als LOTS 4 i 7 i, es va  ampliar  el  
termini  de  presentació  de  les  ofertes  pels  esmentats  LOTS  4  i  7 començant  a  
comptar  a  partir  de  40  dies  des  de  l'enviament  de  l'anunci  de modificació del 
PPTP al DOUE. 

En data 21 de juny de 2016 va finalitzar el termini de presentació de les ofertes, 
havent-se   presentat   a   la   licitació   un   total   de   sis   empreses.   Pel   LOT   1: 
MULTISERVEIS   NDAVANT   SL,   VALORITZA   FACILITIES   SAU,   ACCIONA 
FACILITY  SERVICES,  OHL  SERVICIOS-INGESAN  I  EULEN  SA,  pel  LOT  2: 
EULEN SA i MULTISERVEIS ENDAVANT; pel LOT 3: EULEN SA i MULTISERVEIS   
NDAVANT   SL;   pel   LOT   5;   EULEN   SA   i   MULTISERVEIS NDAVANT SL; pel 
LOT 6: EULEN SA i MULTISERVEIS NDAVANT SL i, pel LOT 8, la FUNDACIÓ MAS 
XIRGU. 

D'acord  amb  els  antecedents  obrants  a  l'expedient  2016009694  i  vistos  els 
informes de valoració de les ofertes presentades, emès en data 20 de juliol de 
2016, per la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, la senyora Maria 
Rosa  Mañas  i  Tulsà,  la  Mesa  de  Contractació,  en  sessió  del  mateix  dia,  va 
proposar l'adjudicació dels LOTS 1, 2, 3, 5 i 6 a favor de l'empresa EULEN SA i, 
l'adjudicació  del  LOT  8,  a  favor  de  la  FUNDACIÓ  MAS  XIRGU,  per  haver 
presentat les ofertes més avantatjoses. 

Mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 30 de juliol de 2016, es va requerir a la 
FUNDACIÓ  MAS  XIRGU  i  a  l'empresa  EULEN  SA,  per  tal  que  presentessin  la 
documentació  justificativa  prevista  a  l'article  151.2  del  TRLCSP  i  a  la  clàusula 
XIX.2 del plec de clàusules administratives particulars. 

Vist que les empreses han presentat la documentació requerida dins el termini 
concedit a l'efecte, i de conformitat amb l'acta de la Mesa de Contractació que, en 
sessió del dia 10 d'agost de 2016 i una vegada analitzada la documentació 
presentada per EULEN SA, ha acordat que han estat complerts els requisits de 
capacitat i solvència, requerits mitjançant aportació de la documentació recollida a  la  
clàusula  XIX.2  del  PCAP  i  substituïda  en  el  seu  dia  per  la  declaració 
responsable prevista a l'article 146.4 del TRLCSP. 

De conformitat amb l'article 151.3 del TRLCSP. 

Atès que el contracte no entrarà en vigor abans del dia 1 de novembre de 2016 
d'acord amb el previst en relació a la clàusula VIII  i el punt 3 de la clàusula X del plec 
de clàusules administratives particulars reguladores del contracte. 

De  conformitat  amb  el  punt  2  i  14  de  la  Disposició  Addicional  Segona  del 
TRLCSP. 

Primer.-   ADJUDICAR   la   contractació   dels   serveis   de   neteja   d'edificis   i 
dependències  municipals  de  l'Ajuntament  de  Girona;  centres  escolars  (LOT  1); 
Equipaments i instal·lacions esportives (LOT 2); equipaments de serveis socials 
(LOT 3); edifici consistorial, centres culturals, cartelleres i altres edificis (LOT 5); 
edificis  mixtes  (LOT  6);  i  mercat  municipal  d'abastaments  (Mercat  del  Lleó)  i 
Mercat  Municipal  de  Fruites  i  Verdures  (LOT  8),  a  favor  de  les  següents 



 
 

34

empreses: 

*LOT 1: CENTRES ESCOLARS 

A favor de l'empresa EULEN SA, amb NIF A28517308 per un import d'un milió nou-
cents   cinquanta-un   mil   set-cents   vint-i-tres   euros   amb   seixanta-quatre cèntims 
(1.951.723,64 €), IVA inclòs. 

Aquest  import  es  desglossa  en  un  milió  sis-cents  dotze  mil  nou-cents  noranta- 
quatre  euros  amb  setanta-quatre  cèntims  (1.612.994,74  €)  de  pressupost  net  i tres-
cents   trenta-vuit   mil   set-cents   vint-i-vuit   euros   amb   noranta   cèntims 
(338.728,90 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 

L'import  de  la  despesa  per  aquest  any  2016  (novembre-desembre)  és  de 
325.287,27 euros, IVA inclòs, que es desglossa en 268.832,46 € de pressupost net i 
56.454,81 € en concepte d'IVA calculat amb el tipus del 21%. 

La resta, 1.626.436,37 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost del 2017. 

S'accepten  les  millores  presentades  per  EULEN  SA,  ofertades  pel  LOT  1 
referents a: millores ambientals, millores de mètodes i tècniques, millores del pla de 
neteja, millores en tasques i freqüències i altres millores, detallades en la seva 
proposició. 

A   més   de   l'adjudicatària   han   presentat   ofertes   pel   LOT   1   les   empreses 
MULTISERVEIS   NDAVANT   SL,   VALORITZA   FACILITIES   SAU,   ACCIONA 
FACILITY SERVICES i OHL SERVICIOS-INGESAN. 

Les  característiques  i  avantatges  de  l'oferta  adjudicatària,  determinants  per  la seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes 
de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent les 
següents: 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja ordinària: 10 punts 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja extraordinària: 9 punts 

- Rendiment, adequació a la tipologia d'edifici i respecte amb el medi ambient: 5 
punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta  de  planificació  de  gestió  de  recollida  selectiva  de 
residus: 5 punts 

- Idoneïtat de la proposta de supervisió, organització i control del servei: 5 punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta,  mitjans  i  recursos  per  a  la  formació  del  personal:  5 
punts 

- Millores en la prestació del servei: 5 punts 

- Preu: 54,98 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 98,98 PUNTS 

Els  informes  de  valoració  dels  diversos  criteris  d'adjudicació  s'adjunten  com  a 
documents annexos a la notificació de la resolució. 

L'adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les  condicions  del  plec  de 
clàusules   administratives   particulars   i   el   plec   de   prescripcions   tècniques 
reguladores de la contractació. 

*LOT 2: EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
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A favor de l'empresa EULEN SA, amb NIF A28517308 per un import de quatre- 
cents setanta-sis mil setanta-quatre euros amb vint-i-un cèntims (476.074,21 €), IVA 
inclòs. 

Aquest import es desglossa en tres cents noranta-tres mil quatre-cents quaranta- nou 
euros amb setanta-sis cèntims (393.449,76 €) de pressupost net i vuitanta- dos mil 
sis-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (82.624,45 €) en concepte 
d'IVA calculat al tipus del 21%. 

L'import  de  la  despesa  per  aquest  any  2016  (novembre-desembre)  és  de 
79.345,70 euros, IVA inclòs, que es desglossa en 65.574,96 € de pressupost net i 
13.770,74 € en concepte d'IVA calculat amb el tipus del 21%. 

La resta, 396.728,51 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost del 2017. 

S'accepten  les  millores  presentades  per  EULEN  SA,  ofertades  pel  LOT  2 
referents a: millores ambientals, millores de mètodes i tècniques, millores del pla de 
neteja, millores en tasques i freqüències i altres millores, detallades en la seva 
proposició. 

A més de l'adjudicatària ha presentat oferta pel LOT 2 l'empresa MULTISERVEIS 
NDAVANT SL. 

Les  característiques  i  avantatges  de  l'oferta  adjudicatària,  determinants  per  la seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes 
de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent les 
següents: 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja ordinària: 9 punts 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja extraordinària: 9 punts 

- Rendiment, adequació a la tipologia d'edifici i respecte amb el medi ambient: 5 
punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta  de  planificació  de  gestió  de  recollida  selectiva  de 
residus: 4 punts 

- Idoneïtat de la proposta de supervisió, organització i control del servei: 5 punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta,  mitjans  i  recursos  per  a  la  formació  del  personal:  5 
punts 

- Millores en la prestació del servei: 5 punts 

- Preu: 55 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 97 PUNTS 

Els  informes  de  valoració  dels  diversos  criteris  d'adjudicació  s'adjunten  com  a 
documents annexos a la notificació de la resolució. 

L'adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les  condicions  del  plec  de 
clàusules   administratives   particulars   i   el   plec   de   prescripcions   tècniques 
reguladores de la contractació. 

*LOT 3: EQUIPAMENTS DE SERVEIS SOCIALS 

A  favor  de  l'empresa  EULEN  SA,  amb  NIF  A28517308  per  un  import  de  tres- 
cents  setanta-cinc  mil  dos-cents  cinquanta-dos  euros  amb  vint-i-cinc  cèntims 
(375.252,25 €), IVA inclòs. 
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Aquest  import  es  desglossa  en  tres-cents  deu  mil  cent  vint-i-cinc  euros  amb 
vuitanta-tres  cèntims  (310.125,83  €)  de  pressupost  net  i  seixanta-cinc  mil  cent vint-
i-sis  euros  amb  quaranta-dos  cèntims  (65.126,42  €)  en  concepte  d'IVA calculat 
al tipus del 21%. 

L'import  de  la  despesa  per  aquest  any  2016  (novembre-desembre)  és  de 
62.542,04  €,  IVA  inclòs,  que  es  desglossa  en  51.687,64  €  de  pressupost  net  i 
10.854,40 € en concepte d'IVA calculat amb el tipus del 21%. 

La resta, 312.710,21 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost del 2017. 

S'accepten  les  millores  presentades  per  EULEN  SA,  ofertades  pel  LOT  3 
referents a: millores ambientals, millores de mètodes i tècniques, millores del pla de 
neteja, millores en tasques i freqüències i altres millores, detallades en la seva 
proposició. 

A més de l'adjudicatària ha presentat oferta pel LOT 3 l'empresa MULTISERVEIS 
NDAVANT SL. 

Les  característiques  i  avantatges  de  l'oferta  adjudicatària,  determinants  per  la seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes 
de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent les 
següents: 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja ordinària: 8,50 punts 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja extraordinària: 9 punts 

- Rendiment, adequació a la tipologia d'edifici i respecte amb el medi ambient: 3 
punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta  de  planificació  de  gestió  de  recollida  selectiva  de 
residus: 4 punts 

- Idoneïtat de la proposta de supervisió, organització i control del servei: 5 punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta,  mitjans  i  recursos  per  a  la  formació  del  personal:  5 
punts 

- Millores en la prestació del servei: 5 punts 

- Preu: 54,99 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 94,49 PUNTS 

Els  informes  de  valoració  dels  diversos  criteris  d'adjudicació  s'adjunten  com  a 
documents annexos a la notificació de la resolució. 

L'adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les  condicions  del  plec  de 
clàusules   administratives   particulars   i   el   plec   de   prescripcions   tècniques 
reguladores de la contractació. 

*LOT  5:  EDIFICI  CONSISTORIAL,  CENTRES  CULTURALS,  CARTELLERES  I 
ALTRES EDIFICIS 

A  favor  de  l'empresa  EULEN  SA,  amb  NIF  A28517308  per  un  import  de  cinc- 
cents dinou mil set-cents dinou euros amb vuitanta-dos cèntims (519.719,82 €), IVA 
inclòs. 

Aquest import es desglossa en quatre-cents vint-i-nou mil cinc-cents vint euros amb  
cinquanta-un  cèntims  (429.520,51  €)  de  pressupost  net  i  noranta  mil  cent noranta-
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nou  euros  amb  trenta-un  cèntims  (90.199,31  €)  en  concepte  d'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

L'import  de  la  despesa  per  aquest  any  2016  (novembre-desembre)  és  de 
86.619,97 euros, IVA inclòs, que es desglossa en 71.586,75 € de pressupost net i 
15.033,22 € en concepte d'IVA calculat amb el tipus del 21%. 

La resta,433.099,85 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost del 2017. 

S'accepten  les  millores  presentades  per  EULEN  SA,  ofertades  pel  LOT  5 
referents a: millores ambientals, millores de mètodes i tècniques, millores del pla de 
neteja, millores en tasques i freqüències i altres millores, detallades en la seva 
proposició. 

A més de l'adjudicatària ha presentat oferta pel LOT 5 l'empresa MULTISERVEIS 
NDAVANT SL. 

Les  característiques  i  avantatges  de  l'oferta  adjudicatària,  determinants  per  la seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes 
de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent les 
següents: 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja ordinària: 9,50 punts 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja extraordinària: 9 punts 

- Rendiment, adequació a la tipologia d'edifici i respecte amb el medi ambient: 

4,50 punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta  de  planificació  de  gestió  de  recollida  selectiva  de 
residus: 5 punts 

- Idoneïtat de la proposta de supervisió, organització i control del servei: 5 punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta,  mitjans  i  recursos  per  a  la  formació  del  personal:  5 
punts 

- Millores en la prestació del servei: 5 punts 

- Preu: 54,99 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 97,99 PUNTS 

Els  informes  de  valoració  dels  diversos  criteris  d'adjudicació  s'adjunten  com  a 
documents annexos a la notificació de la resolució. 

L'adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les  condicions  del  plec  de 
clàusules   administratives   particulars   i   el   plec   de   prescripcions   tècniques 
reguladores de la contractació. 

*LOT 6: EDIFICIS MIXTES 

A  favor  de  l'empresa  EULEN  SA,  amb  NIF  A28517308  per  un  import  de  cent 
cinquanta-sis mil cent seixanta-un euros amb vint-i-vuit cèntims (156.161,28 €), IVA 
inclòs. 

Aquest  import  es  desglossa  en  cent  vint-i-nou  mil  cinquanta-vuit  euros  amb 
noranta-un  cèntims  (129.058,91  €)  de  pressupost  net  i  vint-i-set  mil  cent-dos 
euros amb trenta-set cèntims (27.102,37 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 
21%. 

L'import  de  la  despesa  per  aquest  any  2016  (novembre-desembre)  és  de 
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26.026,88 euros, IVA inclòs, que es desglossa en 21.509,82 € de pressupost net i 
4.517,06 € en concepte d'IVA calculat amb el tipus del 21%. 

La resta, 130.134,40, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost del 2017. 

S'accepten  les  millores  presentades  per  EULEN  SA,  ofertades  pel  LOT  6 
referents a: millores ambientals, millores de mètodes i tècniques, millores del pla de 
neteja, millores en tasques i freqüències i altres millores, detallades en la seva 
proposició. 

A més de l'adjudicatària ha presentat oferta pel LOT 6 l'empresa MULTISERVEIS 
NDAVANT SL. 

Les  característiques  i  avantatges  de  l'oferta  adjudicatària,  determinants  per  la seva 
selecció davant les restants ofertes presentades,  queden detallades en els informes 
de valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent les 
següents: 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja ordinària: 9,50 punts 

- Idoneïtat del Pla de Treball del servei de neteja extraordinària: 9 punts 

- Rendiment, adequació a la tipologia d'edifici i respecte amb el medi ambient: 4,50 
punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta  de  planificació  de  gestió  de  recollida  selectiva  de 
residus: 5 punts 

- Idoneïtat de la proposta de supervisió, organització i control del servei: 5 punts 

-  Idoneïtat  de  la  proposta,  mitjans  i  recursos  per  a  la  formació  del  personal:  5 
punts 

- Millores en la prestació del servei: 5 punts 

- Preu: 54,99 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 97,99 PUNTS 

Els  informes  de  valoració  dels  diversos  criteris  d'adjudicació  s'adjunten  com  a 
documents annexos a la notificació de la resolució. 

L'adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les  condicions  del  plec  de 
clàusules   administratives   particulars   i   el   plec   de   prescripcions   tècniques 
reguladores de la contractació. 

*LOT  8:  MERCAT  MUNICIPAL  D'ABASTAMENTS  (MERCAT  DEL  LLEÓ)  I 
MERCAT MUNICIPAL DE FRUITES I VERDURES 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G55121909 per un import de cent 
seixanta-cinc mil tretze euros amb setanta-cinc cèntims (165.013,75 €), IVA inclòs. 

Aquest import es desglossa en cent trenta-sis mil tres-cents setanta-cinc euros 
(136.375,00 €) de pressupost net i vint-i-sis mil sis-cents trenta-vuit euros amb setanta-
cinc cèntims (28.638,75 €) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%. 

L'import  de  la  despesa  per  aquest  any  2016  (novembre-desembre)  és  de 
27.502,29 euros, IVA inclòs, que es desglossa en 22.729,17 € de pressupost net i 
4.773,12 € en concepte d'IVA calculat amb el tipus del 21%. 

La resta, 137.511,46 €, IVA inclòs, amb càrrec al pressupost del 2017. 

S'accepten  les  millores  presentades  per  la  FUNDACIÓ  MAS  XIRGU,  ofertades pel  
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LOT  8  referents  a:  la  supervisió  del  treball,  les  comunicacions,  el  sistema integrat 
de gestió i el personal adscrit al servei, detallades en la seva proposició. 

Les  característiques  i  avantatges  de  l'oferta  adjudicatària,  determinants  per  la 
seva  selecció, queden  detallades  en  els  informes  de  valoració  dels  diferents 
criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent les següents: 

- Projecte d'inserció socio-laboral: 20 punts 

-  Proposta  de  coordinació  en  el  territori  amb  entitats  públiques  o  privades  per 
execució de tasques d'inserció: 5,50 punts 

- Qualitat tècnica del servei: 17 punts 

- Preu: 50 punts 

TOTAL PUNTUACIÓ: 92,50 PUNTS 

Els  informes  de  valoració  dels  diversos  criteris  d'adjudicació  s'adjunten  com  a 
documents annexos a la notificació de la resolució. 

L'adjudicació  es  practica  amb  subjecció  estricta  a  les  condicions  del  plec  de 
clàusules   administratives   particulars   i   el   plec   de   prescripcions   tècniques 
reguladores de la contractació. 

Segon.- La durada del contracte s'estableix en dos anys, a comptar del primer dia 
del mes següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més,  
per  acord  de  les  parts  manifestat  de  forma  expressa  amb  una  antelació mínima de 
tres mesos, abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim 
global de quatre anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 

Tercer.-  NOTIFICAR  l'adjudicació  a  les  empreses  adjudicatàries  i  a  la  resta  de 
licitadors que han près part en el procediment. 

Quart.-  PUBLICAR  l'adjudicació  del  contracte  mitjançant  anunci  en  el  Perfil  del 
Contractant, de conformitat amb l'article 151.4 del TRLCSP. 

Cinquè.-   La   formalització   del   contracte   no   es   podrà   efectuar   abans   que 
transcorrin  15  dies  hàbils  des  de  que  es  remeti  la  notificació  de  la  present 
adjudicació als licitadors, de conformitat amb l'article 156.3 del TRLCSP. 

Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l'Ajuntament de Girona, al DOUE, al BOE i al BOP, de conformitat amb 
l'article 154 del TRLCSP. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la 
substanciació del següent punt de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Farà la 
substanciació d’aquest punt de l’ordre del dia la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. En data 9 de maig de 2016, 
es va aprovar l’expedient de contractació dels serveis de neteja de l’edifici de les 
dependències municipals de l’Ajuntament de Girona de vuit blocs. Els lots 4, 7 i 8 
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estaven reservats a centres especials de treball, tal com ha dit el secretari. El lot 1, de 
centres escolars, el lot 2, d’equipaments i instal·lacions esportives, el lot 3, 
d’equipaments de serveis socials, el lot 5, de l’edifici consistorial i centres culturals i el 
lot 6, d’edificis mixtos, s’ha adjudicat a l’empresa Eulen. El Lot 8, de mercats 
municipals, s’ha adjudicat a la Fundació Mas Xirgu. Respecte als lots 4 i 7, amb relació 
als que.. bé, es va suspendre la licitació, ara ja s’han licitat de nou, hi ha hagut la seva 
adjudicació, es va fer l’obertura de pliques i va haver-hi la seva adjudicació. I, per tant, 
això és el que portem a adjudicació avui, perquè s’adjudiqui aquest contracte de 
neteja. Dir que l’Ajuntament, per vetllar pel compliment de tots els plecs tècnics, tenim 
una empresa que és Ciascom, que és qui realment mira que la feina es faci ben feta. 
Però també per vetllar pel compliment del conveni laboral i perquè les coses es facin 
de manera correcta, el que hem proposat és que hi hagi una comissió en la qual formin 
part diferents agents, en aquest cas, sindicats l’empresa i evidentment l’Ajuntament, 
per crear un seguiment de manera també sobretot laboral, de temes laborals no 
tècnics, de com anirà el funcionament d’aquesta contracta. I aquesta és la proposta 
que nosaltres portem. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, de fet, en la línia del que hem 
votat en el punt anterior i coherentment amb el fet que a l’inici, diguéssim, del procés 
de licitació, doncs, ja vam votar en contra també del plec de condicions, perquè en 
aquell cas –ja ho vam explicar–, apostàvem perquè fos un servei que es 
municipalitzés, per tant, doncs votarem en contra també en aquest punt. 

I m’alegra sentir la regidora Maria Àngels, aquest compromís de desplegament, perquè 
( . . . ) dels punts que no apareixia en el redactat de l’acord, diguéssim, i, per tant, 
doncs sí que havia apuntat aquí el fet de si estava previst desplegat tots aquests 
mecanismes de control que en alguna altra ocasió, no sé si va ser a l’inici d’aquesta 
licitació o en algun altre procés, s’havia parlat d’aquesta creació de la comissió. 

Per tant, doncs ens alegrem que es tiri endavant aquesta comissió i esperem que es 
tinguin en compte, doncs, les treballadores i les demandes de les treballadores i les 
múltiples queixes que les treballadores durant ja molts anys porten amb aquesta 
empresa, per contemplar les seves queixes en aquesta comissió i es tingui en compte i 
a veure si així es poden resoldre algunes de les queixes i demandes. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, com ja 
era de preveure, ha tornat a guanyar la licitació del contracte l’empresa Eulen que, 
com vàrem explicar en el Ple on els companys..., on es debatia la moció que els 
companys de la CUP que demanaven la municipalització del servei de neteja, és una 
empresa que ha tingut diversos i nombrosos conflictes laborals. Per tant, no estem 
d’acord amb l’adjudicació a aquesta empresa i no donarem suport a aquesta 
adjudicació, esperant que s’estudiï la possibilitat –i ho posem aquí sobre la taula–, que 
aquest contracte esmenta que hi han dos anys i prorrogables després anualment any a 
any, demanaríem, si us plau, que ja amb el benentès que esperem o suposem que 
s’aprovarà pels mateixos vots de l’equip de govern, que al cap de dos i abans de 
prorrogar-ho automàticament, es tinguin en compte mecanismes com els que varen 
sorgir en el Ple o demandes com les que varen sorgir en el Ple de debat de la moció 
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que varen presentar els companys de la CUP d’estudiar altres formes de gestió de la 
neteja en les entitats municipals. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun aclariment o passem a... Passem a la votació, doncs. Disculpin, en aquest cas, 
també la regidora Elisabeth Riera també per relacions laborals, doncs també 
s’abstindrà, eh? 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres i 
l’abstenció d’un dels seus membres, Partit Popular de Catalunya, integrat per un 
membre, l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i el vot 
en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’adjudicació del 
contracte dels serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament 
de Girona pel que fa als lots 1, 2, 3, 5 i 6 a l’empresa Eulen, SA, i el lot 8, a la 
Fundació Mas Xirgu. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

Abstenció: 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
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La regidora, senyora Elisabeth Riera Alemany, s’incorpora a la sala. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

9.   Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat. 

Primer. Petició  de  compatibilitat  per  a  la  realització  d'una  segona  activitat 
privada. 

El  18  de  juny  de  2016,  Ivan  Muñoz  Flores,  agent  de  la  policia  Municipal,  va 
presentar  instància,  RE  2016031092  en  la  que  comunicava  que  havia  procedit 
col·legiar-se  en  l'Il·lustre  Col·legi  d'Advocats  de  Girona  com  a  advocat  "no 
exercent", núm. de col·legiat 3565, entenent que aquesta situació de col·legiació no  
era  contrària  a  la  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre  d'incompatibilitats  del 
personal al servei de les administracions públiques  en tant que no constituïa una 
activitat retribuïda  més enllà de l'àmbit de representació pròpia o de familiars fins a 3r. 
grau. 

Manifesta també que en data 14/03/2016 el Ple municipal va prendre l'acord de 
reconèixer  a  un  altre  funcionar  membre  de  la  Policia  Municipal  de  Girona,  la 
compatibilitat com a segon lloc de treball per a l'exercici privat de l'advocacia com a  
advocat  exercent,  de  la  qual  es  va  donar  registre  de  sortida  2016013453, 
trobant-se, qui subscriu, en idèntica situació jurídica. 

A aquest efecte i com a fonament de la seva petició aporta la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida núm. 160/2012 de 12 d'abril i la recaiguda en 
recurs d'apel·lació, STSJ de Catalunya  423/2013 d'11 d'abril. 

Segon.- Normativa aplicable. 

El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre,   d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions 
públiques,  que estableix e el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre 
d'altres, al personal al servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles 
dependents   (qualsevol   que   sigui   la   naturalesa   jurídica   de   la   seva   relació 
d'ocupació), i el contingut de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats  
del  personal  al  servei  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de Catalunya. 

L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 

Per  autoritzar  la  compatibilitat  o  no  d'una  segona  activitat,  cal  prèviament 
diferenciar segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 

Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització  de  la  compatibilitat  sempre  i  quan  aquest  activitat  privada  no 
impedeixi  o  menyscabi  l'estricte  compliment  dels  deures  en  el  lloc  de  treball 
públic  o  comprometés  la  seva  imparcialitat  o  independència.  No  obstant  això, 
queden excloses d'aquest principi general d'autorització els supòsits previstos a 
l'article 11 de la Llei 21/1987 i que són els següents: 

El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei  
d'entitats  o  de  particulars,  que  es  relacionin  directament  amb  les  que 
desenvolupa  el  departament,  l'organisme,  l'entitat  o  l'empresa  pública  en  què 
presta serveis. 
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S'exceptuen  d'aquesta  prohibició  les  activitats  particulars  que  s'exerceixen  en virtut  
d'un  dret  legalment  reconegut  i  que  realitzen  per  a  si  els  directament 
interessats. 

No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic. 

a)  La  pertinença  a  consells  d'administració  o  a  òrgans  rectors  d'empreses  o 
entitats  privades,  si  l'activitat  d'aquestes  està  directament  relacionada  amb  les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 

b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 

c)  El  desenvolupament,  per  si  o  per  persones  interposades,  de  càrrecs  de  tot 
ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o   
subministraments,   arrendatàries   o   administradores   de   monopolis   o   amb 
participació  o  aval  del  sector  públic,  sigui  quina  sigui  la  configuració  jurídica 
d'aquestes. 

d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 

Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la 
suma  de  jornades  de  l'activitat  pública  principal  i  l'activitat  privada  no  podrà 
superar la jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

A  nivell  econòmic  cal  considerar  que  les  percepcions  econòmiques  que  es 
percebin com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la 
normativa  vigent,  en  cap  cas  podran  superar  les  remuneracions  màximes 
establertes  en  el  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  al  càrrec  de  director 
general  o  la  que,  si  s'escau,  determini  a  aquest  efecte  el  Pressupost  de  la 
Generalitat.   Tampoc   podrà,   en   cap   cas,   superar   els   límits   retributius   que 
estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre. 

Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 

Així  mateix,  les  pagues  extraordinàries  i  les  prestacions  de  caràcter  familiar 
únicament es podran percebre en un dels llocs. 

En  cap  supòsit  podrà  autoritzar-se  l'exercici  d'una  segona  activitat,  quan  la 
persona interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o 
per un concepte equiparable. 

L'autorització  o  denegació  de  l'exercici  d'aquesta  segona  activitat,  tant  pública com  
privada,  requerirà  amb  caràcter  previ  que  la  persona  interessada  hagi formulat la 
declaració d'activitat. 

Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 
50 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament  
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals, sens perjudici 
del règim de delegacions que pugui aprovar-se. 
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Tercer.-  Anàlisis  de  la  sentència  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  Lleida 
núm. 160/2012 de 12 d'abril. 

 El criteri d'incompatibilitat absoluta establert per la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de  
març,  de  Forces  i  Cossos  de  Seguretat  (LOFCS),   ha  estat  corregit  per  la 
jurisprudència,   en   entendre   que   la   remissió   a   la   legislació   general   sobre 
incompatibilitats de l'article 6.7 d'aquesta "la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra 
actividad   pública   o   privada,   salvo   aquellas   actividades   exceptuadas   de   la 
legislación   sobre   incompatibilidades"   admet   l'aplicació   de   les   excepcions 
establertes a la normativa general sobre incompatibilitats, postura que també és 
compatible amb la redacció de l'article 37 de la Llei 16/1991 de les policies locals que  
disposa  "la  condició  de  policia  local  és  incompatible  amb  l'exercici  de  cap altre 
activitat pública o provada,  feta excepció de les activitats no incloses en la legislació 
reguladora de les incompatibilitats". 

Aquesta compatibilitat ha estat recollida pel Tribunal Suprem, així la STS, Sala CA 
Secció 7a.17 de febrer de 2011 de 5 de maig de 2011, entre altres. 

S'assenyala  però  que  aquesta  compatibilitat  no  podrà  ser  plena  i  absoluta,  en tant 
que no pot impedir ni menyscabar l'estricte compliment dels deures de l'actor com a 
policia local, ni comprometre tampoc la seva imparcialitat o independència. 

Atès  el  que  disposa  la  normativa  vigent  d'aplicació,  la   Llei  53/1984,  de  26  de 
desembre,   d'incompatibilitats   del   personal   al   servei   de   les   administracions 
públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual  
s'aprova  el  reglament  del  personal  al  servei  de  les  entitats  locals  (articles 321 a 
344) i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament  
d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals (article 50.9). 

Atès  que  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  Ivan  Muñoz  Flores  s'ajusta  a  les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat 

Atès que des de l'àrea s'ha informat favorablement de la sol·licitud efectuada per 
l'interessat/da. 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les  
prescripcions  legals  vigents,  la  compatibilitat  per  al  segon  lloc  de  treball  o activitat 
sol·licitada al Sr. Ivan Muñoz Flores com a advocat exercent 

En  qualsevol  cas,  la  declaració  de  compatibilitat  restarà  supeditada  en  tot 
moment 

- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del   treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat. 

- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 

-  no  percepció  del  complement  específic  pel  factor  d'incompatibilitat,  que  es 
deixarà sense efecte  atesa el reconeixement de la compatibilitat 

- no podrà exercir en assumptes relacionats o que es refereixin a les activitats de la  
Policia  Municipal  o  que  siguin  de  la  seva  competència  o  dels  que  tingui 
coneixement o informació per raó de la seva condició de funcionari del cos de la 
policia municipal. 
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-   a   l'obligació   de   posar   en   coneixement   d'aquest   ajuntament   qualsevol 
modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem seguidament al punt 
novè de l’ordre del dia. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  

Moltes gràcies. I ara substanciarà aquesta proposta número 9 la tinenta d’alcalde 
Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el 18 de juny de 2016, 
l’agent Ivan Muñoz va presentar una instància demanant la compatibilitat de la seva 
feina, compaginar-la a fora de l’Ajuntament. El règim d’incompatibilitats és d’aplicació 
al personal de les corporacions i aquells organismes depenents. L’exercici d’aquest 
segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà en tots els casos autorització 
prèvia de l’òrgan competent, en aquest cas és el Ple de la Corporació. Per autoritzar la 
compatibilitat o no d’una segona activitat, cal prèviament diferenciar segons es tracti 
d’una activitat privada o d’una activitat pública. 

Les activitats privades..., en principi i en general d’aplicació és el de l’autorització de la 
compatibilitat sempre i quan aquesta activitat privada no impedeixi o menyscabi 
l’estricte compliment dels deures de llocs de treball públic o comprometre’s a la seva 
imparcialitat o independència. 

A nivell econòmic, cal considerar que les prestacions econòmiques que es percebin 
com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per l’aplicació de la normativa 
vigent en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes per la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat, el servei prestat en el segon lloc de treball o 
activitat no computen a efectes de triennis, drets ( . . . ) i de pensió de la Seguretat 
Social, així mateix les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar 
únicament es podran percebre en un dels llocs. 

En cap supòsit es podrà autoritzar l’exercici d’una segona activitat quan la persona 
interessada percebi un complement específic en factor d’incompatibilitat o per un 
concepte equiparable. També assenyalar que aquesta compatibilitat no podrà ser 
plena i absoluta, tant que no es pot impedir ni menyscabar l’estricte compliment dels 
deures de l’actor com a agent de la Policia Local, ni comprometre tampoc la seva 
imparcialitat i independència. 

Per tant, portem l’acord de reconèixer la compatibilitat de l’agent Ivan Muñoz Flores, 
però també supeditat a una sèrie de qüestions, com és la dels horaris i torns legals, 
que s’haurà de complir, el compliment de la normativa establerta d’incompatibilitats, no 
percebre el complement específic del factor d’incompatibilitat, no podrà exercir en els 
assumptes relacionats o que es refereixin a activitat de la Policia Municipal que li 
siguin incompatibles i l’obligació de posar en coneixement d’aquest Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi a les condicions de la segona activitat 
declarada. 

Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció... Molt bé, doncs el senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, nosaltres en la línia, doncs, que 
ja en un Ple anterior vam votar, ens abstindrem en aquest punt, perquè nosaltres 
l’anàlisi que en fem, diguéssim, és que sí que hi ha una incompatibilitat, des del nostre 
punt de vista, entre exercir al mateix temps d’agent de la Policia Municipal i la part 
privada de l’advocacia. Entenem que hi poden haver més d’una vegada en què es 
produeixin situacions, doncs, no recomanables, és cert que es preveu que això no 
pugui passar, nosaltres entenem que no s’hauria de donar aquesta compatibilitat i, si 
més no, ens genera dubtes tot el procediment i, per tant, doncs el que farem avui serà 
abstenir-nos. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No sé si hi ha alguna intervenció 
més... Perfecte. Doncs passaríem a la votació... (Veus de fons.) Ah, sí? Mentre 
s’incorpora la senyora Veray per fer la votació... Avui està sent un ple una miqueta 
accidentat. Molt bé, doncs procediríem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta número 9? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, reconèixer de conformitat amb 
els informes que consten a l’expedient i complertes les prescripcions legals vigents, la 
compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat sol·licitada pel senyor Ivan Muñoz 
Flores com a advocat exercent. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

Abstenció: 
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

10. Modificació membre del Patronat de la Fundació Joan Bruguera. 

Primer.- Amb data 23 de març de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar entre 
d'altres l'acord de  nomenament  dels  representants  de  la  Corporació  en  les 
diferents entitats, institucions i  organismes  públics  on  és  preceptiva  la presència 
corporativa. 

Segon.- Atès que el Sr. Carles Ribas Gironès, en l'esmentat acord de Ple, va ser 
nomenat  patró  en  el  Patronat  de  la  Fundació  Joan  Bruguera  d'acord  amb  allò que 
disposa l'art. 16.1 dels seus estatuts. 

Tercer.-  Vist  l'escrit  presentat  pel  Sr.  Carles  Ribas  Gironès  de  data  7  de 
setembre de 2016 (R.E. 2016042551) en el qual presenta la renúncia al càrrec de   
patró   al   Patronat   de   la   Fundació   Joan   Bruguera   al·legant   raons   de 
disponibilitat. 

Fonaments Jurídics 

Primer.-  Art.  38  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  que 
s'aprova  el Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les 
Entitats   Locals   regula   el nomenament dels representants de la Corporació en 
òrgans col·legiats que siguin competència del Ple. 

Segon.- Art. 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim  Local,  regula,  entre  d'altres,  els  acords  relatius  a  la  participació  en 
organitzacions supramunicipals i la creació d'òrgans desconcentrats. 

Primer.-   MODIFICAR   l'acord   plenari   de   data   23   de   març   de   2016   de 
nomenament dels  representants  de  la  Corporació  en  les  diferents  
entitats, institucions  i  organismes  públics  on  és  requereix  la  presència  dels  
membres corporatius en el sentit de designar a la Sra. Eva Palau Gil com a 
membre del Patronat  de  la  Fundació  Joan  Bruguera  en  substitució  del  Sr.  Carles  
Ribas  i Gironès. 

Segon.-  NOTIFICAR  el  present  acord  als  regidors  Sr.  Carles  Ribas  i  Gironès  i Sra. 
Eva Palau Gil així com al Patronat de la Fundació Joan Bruguera. 

Tercer.- DIFONDRE el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència en la seu electrònica municipal, en compliment del que  disposen  els  
arts.  5  i  ss.  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de Transparència, Accés a 
la informació i Bon Govern i 8 i ss.  de  la  Llei  19/2014, de  29  de  desembre,  de  
Transparència,  Accés  a  la  informació  i  Bon Govern de Catalunya. 

Quart.-  PUBLICAR  el  present  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Girona i al Taulell d'Anuncis de la Corporació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara saben vostès..., crec que 
saben vostès que hi hauria una proposta urgent. És un tema senzill i relativament de 
tràmit respecte al patronat..., al membre, al patró de la Fundació Joan Bruguera, on hi 
constava el tinent d’alcalde Carles Ribas, doncs l’hem de canviar per dificultats en la 
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participació dels patronats i a partir d’ara serà la regidora Eva Palau. En primer lloc, 
hauríem de votar la urgència. Per tant, és el que farem. No sé si hi ha algú que vulgui 
per alguna intervenció respecte a la urgència... D’acord. 

Doncs vots a favor de la urgència? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la urgència 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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, de fet, és el que els acabo 
d’explicar, no sé si algú vol fer alguna intervenció prèvia... Doncs passaríem a la 
votació, ara sí, ja, de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, modificar l’Acord Plenari de 
data 23 de març de 2016, de nomenament dels representants de la Corporació en les 
diferents entitats, institucions i organismes públics on es requereix la presència dels 
membres corporatius en el sentit de designar la senyora Eva Palau Gil com a membre 
del patronat de la Fundació Joan Bruguera en substitució del senyor Carles Ribas i 
Gironès. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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 ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, doncs, un 
altre incident més. Hauré d’aturar per cinc minuts justos i suspendre un moment 
aquest Ple. No té cap misteri, és per un possible acord en una moció de les tres 
posteriors i pretenem esgotar fins l’últim moment la possibilitat d’acord. Si ens 
permeten un segon, alguns, dos regidors, volen parlar-ne. Cinc minuts justos perquè 
això no és usual, ni ho ha de ser, i tornem immediatament. 

(Pausa.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs han passat els cinc 
minuts. Si es poguessin anar incorporant de nou als seus seients... Moltes gràcies. 
Molt bé, si es van incorporant... Ens falta algú... L’Ester... Moltes gràcies. Fantàstic, 
moltes gràcies. 

MOCIONS: 

11. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per a establir un Salari 
Mínim de Ciutat. 

Aquesta  proposta  es  retira  de  l'Ordre  del  Dia  a  petició  del  grup  que  la 
presenta, de conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic 
Municipal. 

Les  desigualtats  socials  i  econòmiques  són  el  gran  repte  del  nostre  temps. 
L'esclat de la crisi no només ha empobrit a una massa important de la població, sinó  
que  ha  augmentat  l'escletxa  respecte  de  les  persones  amb  posicions 
econòmiques més privilegiades. 

Sense  anar  més  lluny,  Espanya  és  l'Estat  on  més  ha  augmentat  la  desigualtat 
després de la crisi, segons la OCDE. 14 vegades més que Grècia i 10 vegades més 
que la mitjana europea. Més concretament, l'1% de la població espanyola concentra  
més  riquesa  que  el  80%  més  pobre.  Catalunya  tampoc  s'escapa  de l'informe.  
Segons  Intermon  Oxfam,  el  patrimoni  del  català  més  ric  equival  a  la renda anual 
de 150.000 famílies mitjanes. A més, el patrimoni de les 20 fortunes més pudents de 
Catalunya va augmentar, l'any passat, un 35%. 

En  canvi,  a  l'altra  cara  de  la  moneda  s'hi  dibuixa  una  realitat  diametralment 
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oposada: entre el 2007 i el 2014 els salaris van caure un 22'2%. La precarietat 
laboral  s'ha  generalitzat  i  això  provoca  que  moltes  persones,  malgrat  tenir  una 
feina,  siguin  pobres.  Aquesta  problemàtica  presenta  diverses  cares  i  es  pot 
combatre de diferents maneres, però n'hi ha una de bàsica que, tot i conscients del 
repartiment competencial entre administracions, és la que volem abordar a la nostra 
ciutat: el salari mínim. 

El SMI a l'Estat espanyol és de 655'20€ al mes, dividit en 14 pagues. Aquesta xifra  
ens  situa  molt  lluny  d'alguns  països  del  nostre  entorn  com  el  Regne  Unit (1.512€), 
França (1.467€), Irlanda (1.546€) o Alemanya (1.440€). Si bé es veritat que el nivell 
de vida no és el mateix, la diferència entre el SMI d'aquí amb els d'allà no és 
equivalent tampoc en termes relatius. 

Les xifres ens ho demostren, però la intuïció també: al nostre país i a la nostra 
ciutat no es pot viure amb uns ingressos mensuals de 655'20€. Malgrat que en 
termes absoluts segueix essent una quantitat massa baixa, en termes relatius i en  
comparació  amb  la  resta  de  l'Estat  encara  ho  és  més.  El  cost  de  la  vida  a 
Catalunya és un 8'5% més elevat que la mitjana espanyola. Més concretament 
encara,  Girona  és  una  de  les  capitals  més  cares  d'Espanya.  Per  posar  un 
exemple, segons l'OCU, és la tercera ciutat espanyola on resulta més costosa la 
cistella de la compra, només per darrere de Barcelona i Pamplona. 

Amb els números a la mà, a un gironí o gironina li costarà més arribar a final de mes 
que no pas a una persona de qualsevol altra banda de l'Estat espanyol. Per tant, 
l'homogeneïtzació en termes de SMI és socialment injusta. Alhora, creiem que un 
SMI més elevat no només dignificaria la vida de moltes persones, sinó que  els  
proporcionaria  més  capacitat  de  consum,  i  per  tant,  contribuiria  a l'augment de 
la demanda agregada, actualment un dels punts febles de la nostra economia. 

Per últim, creiem que Girona ha de llançar el missatge que l'activitat econòmica viva  
i  dinàmica  que  volem  no  ha  d'estar  renyida  amb  el  cobriment  de  les 
necessitats mínimes de les persones. Volem que la nostra ciutat sigui referent en 
termes de justícia social i la proposta que fem és, en aquest sentit, un element a tenir 
en compte. 

A  mode  de  conclusió,  volem  assenyalar  que  aquesta  mesura  no  és  nova  i  ja 
s'aplica a alguns llocs. Per posar un exemple, als Estats Units el salari mínim és de  
7'2$  l'hora,  però  a  Nova  York  és  de  11'5$.  Un  altre  cas  és  el  de  Sant 
Francisco,  que  ha  iniciat  un  pla  de  treball  per  tal  d'arribar  als  15  dòlars 
progressivament. Al nostre país s'estan començant a dur a terme també algunes 
experiències, com és el cas de Manresa, Cornellà de Llobregat o la pròpia ciutat de 
Barcelona. 

Malgrat esser una iniciativa d'aplicació voluntària, ja que qui fixa el salari mínim és el 
govern de l'Estat, a nivell local es poden dur a terme algunes accions que fomentin  
bones  pràctiques,  així  com  donar  exemple  des  de  la  pròpia  institució municipal. Per 
tot plegat, portem a APROVACIÓ d'aquest Plenari: 

1.Establir  un  Salari  Mínim  de  Ciutat  (SMC)  de  947'14€  mensuals,  això  és, 
13.260€ bruts a l'any a temps complet. 

2.Revisar la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Girona i modificar-la en el 
cas que algun dels treballadors públics cobrés menys del que fixa el SMC, tant pel 
que fa a tota l'administració pública com als ens dependents i empreses públiques. 

3.Introduir  el  SMC  com  a  condició  ineludible  per  a  les  empreses  que  optin  a 
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concursos públics a Girona, així com pel que fa a empreses subcontractades. 

4.A  través  de  l'Agència  de  Promoció  Econòmica,  debatre  amb  els  agents 
econòmics, socials, patronals i sindicals de la ciutat les mesures necessàries per tal 
que les empreses de Girona apliquin voluntàriament el SMC. 

5.Liderar  un  pla  de  treball  amb  els  municipis  de  l'àrea  urbana  de  Girona  que 
permetés, a mig termini i amb l'acord de tots els municipis interessats, establir un 
salari mínim local a nivell d'àrea urbana. 

6.Instar al govern de l'Estat a augmentar el SMI de forma progressiva fins, com a 
mínim, els 1.000€ mensuals per al 2020. 

7.Traslladar   aquests   acords   als   municipis   de   l'àrea   urbana   de   Girona,   al 
Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara correspondria passar a 
les mocions. El següent punt seria l’onzè, és una moció que presenta el Grup 
Municipal d’Esquerra-MES respecte a un salari mínim de ciutat i tindria la paraula la 
senyora Maria Mercè Roca. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES)  Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres..., 
el nostre grup ha decidit retirar aquesta moció perquè el sentit de la moció i el que 
nosaltres volem fer amb aquesta moció és aprovar-la, evidentment. I com que no ha 
estat possible arribar a un acord i consensuar una sèrie de canvis, doncs hem decidit 
de presentar la moció el mes que ve i treballarem ja des de demà mateix i presentarem 
una moció que segurament estarà millorada i que serà digna d’aprovació. 

Vull donar les gràcies i demanar disculpes als grups que ja havien estudiat aquesta 
moció, que ja havien fet una feina, que ens havien dit que ens la votarien o que no ens 
la votarien... En fi, en tot cas, doncs, en tornarem a parlar el Ple que ve. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies, senyora 
Roca. 

12. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  CUP-Crida  per  Girona  per  a  la 
realització d'una campanya contra les agressions sexistes. 

Les  violències  de  l'heteropatriarcat  es  manifesten  en  l'entramat  de  relacions 
socials i personals de la nostra societat de forma estructural. Els espais d'oci i de festa 
no en són una excepció. Les agressions sexistes i l'assetjament sexual en moments  
de  festa  i  esbarjo  es  donen  sistemàticament,  amb  el  vistiplau  o  la ignorància de 
bona part de la població, ja que estan normalitzades i legitimades pel context.  No 
existeixen motius ni excuses per a permetre cap tipus d'agressió tampoc les drogues, 
el desfogament o un context de cert descontrol. 

Les   agressions   derivades   dels   rols   i   comportaments   naturalitzats   de   les 
masculinitats heteropatriarcals hegemòniques en espais de festa són múltiples i 
diverses:   comentaris   ofensius   i   degradants;   floretes   no   desitjades,   insults, 
mirades persecutòries, tocaments no desitjats, amenaces, pressions, agressions 
físiques…  un  ventall  d'actituds  que  violenten  l'espai  de  confort  de  les  dones  i, 



 
 

52

sovint,  vulneren la seva integritat física i emocional. 

Algunes entitats feministes de la ciutat fa temps que ho denuncien però també les  
institucions  públiques  tenen  l'obligació  d'actuar  contra  les  violències  que 
s'encarnen  en  tots  espais  de  socialització.  L'Ajuntament  de  Girona,  com  a 
institució més propera a la vida quotidiana dels ciutadans, a través del Consell 
d'Igualtat,  hauria  de  liderar  la  lluita  contra  les  agressions  sexistes  a  la  nostra 
ciutat especialment aquelles que es donen en espais de festa i oci impulsats des del 
propi ajuntament o amb suport del mateix. 

Per tots aquests motius, la CUP-Crida per Girona proposa al ple l'adopció dels 
següents acords: 

1. La creació d'una campanya comunicativa i de sensibilització perquè les festes de   
Girona   estiguin   lliures   d'actituds   sexistes   i   discriminatòries.   Aquesta 
campanya  tindrà  el  tret  de  sortida  a  les  Fires  de  Girona  2016  però  es  farà 
extensiva a tots els actes festius de la ciutat (festes majors de barri i altres festes i 
festivals que rebin el suport de l'Ajuntament). L'elaboració de la mateixa es farà en 
coordinació amb la Comissió de La Copa i contemplarà accions com ara: 

" L'elaboració de cartells institucionals amb lemes de condemna a les agressions 
sexistes. 

" El llançament d'una etiqueta a les xarxes socials de l'Ajuntament amb el lema triat 
per la campanya. 

"  L'aprofitament  del  got  reutilitzable  de  Fires  per  a  promocionar  el  lema  o  els 
lemes de la campanya comunicativa. 

" Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les entitats 
organitzadores d'actes de les Fires de Girona i de les festes majors de barri i a les  
entitats  i  promotors  privats  implicats  en  el  desenvolupament  de  grans 
esdeveniments d'oci o festius a la ciutat, així com a tots els centres d'educació 
secundària i formació professional de la ciutat i a la Universitat de Girona. 

2.  L'elaboració  d'un  Protocol  contra  les  agressions  sexistes  a  les  festes  de  la 
ciutat, de forma participativa, implicant tant les entitats organitzadores de festes amb 
el suport de l'Ajuntament com els agents que vetllen per la seguretat en les diverses 
festes. Aquest protocol ha de començar a implementar-se a partir de les Fires de 
Girona 2017 i com a mínim ha d'incorporar: 

" Actuacions i procediments davant d'una agressió sexista. 

" Formació adreçada a totes les entitats organitzadores de les Fires i altres festes 
sobre el Protocol i com actuar preventivament i en cas d'agressió. 

" Formació específica als diversos agents que vetllen per la seguretat durant les Fires 
de Girona, festes majors de barris i altres festes de la ciutat. 

"  Edició  d'un  fulletó  amb  el  tríptic  i  difusió  del  mateix  especialment  entre  les 
entitats organitzadores d'actes festius i entre els i les joves de la ciutat. 

3. Traslladar aquest acord a la Comissió de La Copa, a les entitats veïnals i a les 
entitats del Consell d'Igualtat de Gènere de la ciutat. 

4. Proposar al Consell d'Igualtat de Gènere la creació d'una comissió que lideri el 
desenvolupament de totes aquestes accions. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al dotzè punt 
de l’ordre del dia, una moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona 
per la realització d’una campanya contra les agressions sexistes. Defensarà aquesta 
moció la senyora Pèlach. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, abans d’iniciar la defensa de la 
moció, sí que voldria demanar que no es converteixi, diguéssim, en habitual el fet de 
negociar les mocions enmig dels plens. Entenc que és un fet excepcional i, doncs, 
vostès sabran els motius concrets, però, en tot cas, creiem que hi han temps suficients 
des que es presenten o que coneixem les mocions per pactar-les i per negociar-les i 
hauríem d’intentar aprofitar aquests espais i no en el moment del Ple. 

Més enllà d’això i passant a la moció que presentem nosaltres, és una moció que, com 
deia, és amb relació a les agressions sexistes. Sabem que les agressions sexistes en 
les seves múltiples formes es donen en tots els contextos... Hi ha com un so estrany... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Potser si té a prop vostè el 
telèfon... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  No ho crec... Ho provarem, a veure 
si aquest no fa tant de soroll, més que res perquè fins i tot per streaming o així, que se 
senti millor. Bé, com anava dient, doncs, és una campanya lligada a evitar les 
agressions sexistes que es donen evidentment en tots els contextos, que són unes 
agressions resultat d’una societat heteropatriarcal, que, com bé sabem, doncs 
discrimina les dones i que tolera poc totes les diferències, el que és la 
heteronormativitat. 

Aquestes agressions sexistes, doncs, evidentment són punibles i són odioses, 
diguéssim, en qualsevol context, però sí que hem volgut centrar la moció en l’àmbit 
festiu, perquè és un context, un ambient en el qual es tendeix a tolerar determinades 
actituds, comentaris, agressions sexistes, que, en canvi, no es tolerarien en altres 
àmbits o en altres espais. 

És cert que no inventem res amb aquesta moció, existeixen entitats feministes a 
Girona, com la mateixa Mala Pècora, que ja han fet en altres edicions de les fires de 
Girona o en altres situacions campanyes d’aquest estil i també existeixen ja, cada 
vegada més, ajuntaments que han tirat endavant campanyes d’aquest tipus o 
protocols com els que presentem també en aquesta moció. 

Amb aquesta moció, en definitiva, el que estem és demanant a l’Ajuntament i al 
Consell d’Igualtat també, com a ens clau, diguéssim, en tot el que és la política 
d’igualtat de l’Ajuntament, que assumeixi aquesta lluita i fem una sèrie de propostes, 
doncs, per aconseguir que Girona sigui una ciutat lliure d’agressions sexistes. En 
aquest sentit, proposem, en primer lloc, una campanya enfocada sobretot al que són 
les fires de Girona, però també per fer-la extensiva en altres espais festius de la ciutat; 
tenim clarament tot el que són les festes majors de barri, però també altres festivals o 
contextos en què es doni aquest ambient festiu propici a tolerar aquest tipus 
d’agressions. 

Aquesta campanya entenem que s’hauria de fer en col·laboració, evidentment, amb la 
comissió de la Copa i que hauria d’incloure, doncs, tant l’edició de cartells, però també 
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una etiqueta per difondre-ho a nivell de xarxes socials o que es podrien tenir en 
compte, doncs, el got reciclable que s’utilitza en el cas de les fires o també en algunes 
d’aquestes festes per incloure aquest lema i, per tant, doncs fer-ne difusió i fer èmfasi 
en la campanya. I llavors també incidim en la importància de fer difusió d’aquesta 
campanya i dels seus continguts, evidentment amb totes les urbanes organitzadores 
d’actes festius, però també sobretot als joves, instituts, universitat, on..., diguéssim, 
que són propicis a poder percebre o formar part o patir aquest tipus d’agressions 
sexistes. 

A més a més d’una campanya que l’enfocàvem, doncs, crèiem que ja es podia aplicar 
en aquesta edició de les Fires 2016, també plantegem l’elaboració d’un protocol 
concret per a aquest tema, un protocol pensat per evitar o per actuar davant 
d’agressions sexistes que es donin en aquests ambients festius. Aquest protocol 
entenem que és difícil que es pugui, doncs, elaborar per a les Fires que tenim ja tan a 
tocar, per això el plantegem de cares a les Fires 2017 o per tenir en compte, 
evidentment, també en qualsevol altre d’aquests esdeveniments festius que ja hem 
comentat. 

És un protocol que entenem que hauria d’incloure tot el que són actuacions i 
procediments davant d’una agressió d’aquest tipus, però també hauria d’incloure 
formació específica, tant a les entitats organitzadores d’activitats com als agents 
implicats en la seguretat en aquestes festes; una formació que evidentment aniria 
centrada en el protocol i en aquest cas concret. A més a més, doncs entenem que 
aquest protocol s’hauria de difondre àmpliament, també incidint en els organitzadors 
de les festes, però també entre els joves per també crear aquesta sensació de 
coresponsabilitat entre els joves. Finalment proposem que precisament sigui el Consell 
d’Igualtat de Gènere municipal, del qual s’ha dotat aquesta Ajuntament de Girona a 
través d’una comissió, que lideri i que guiï una mica l’edició d’aquesta campanya i 
també del protocol. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
Intervencions? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquesta moció. Possiblement en l’exposició de motius, doncs, el 
vocabulari i la manera d’expressar el fons de la qüestió del que demana aquesta 
moció, si l’hagués escrit el meu partit, seria molt diferent, però crec que faríem un mal 
favor si ens fiquéssim a discutir sobre com s’expressa cada grup amb relació a un fons 
que jo crec que compartim, que és el de la lluita contra qualsevol tipus d’agressió 
sexista i també de qualsevol tipus d’actitud discriminatòria aquí, a la ciutat de Girona. 

Jo seré molt breu, perquè, com dic, jo comparteixo tot el que aquí es demana. És més, 
penso que segurament no hi haurà cap grup municipal que no comparteixi que hem de 
fer tot el possible des de l’Administració municipal, que és la més propera als 
ciutadans, per ajudar que a la ciutat de Girona no es donin aquestes actituds. Però sí 
que volia fer, doncs, un parell de reflexions. 

La primera, i així li he traslladat aquest matí a la senyora Pèlach quan he parlat amb 
ella amb relació a les mocions, és que possiblement hauríem d’obrir una mica més del 
que parla aquesta moció, no només són actituds discriminatòries aquelles que ens fan 
referència a agressions sexistes o a assetjament sexual, sinó doncs que possiblement 
també hi ha altres col·lectius que pateixen discriminació aquí, a la ciutat de Girona, 
sobretot en moments d’oci, com es parla aquí de les Fires, perquè tothom sembla que 
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està més alegre o està més desinhibit, i persones que aquestes actituds 
discriminatòries a través de vexacions, a través d’insults, doncs també els provoca un 
malestar. Per tant, possiblement hauríem d’ampliar aquestes campanyes a altres 
actituds discriminatòries, així com també, ja que elaborem un protocol, doncs que 
aquest protocol sigui més ampli amb qualsevol actitud discriminatòria. 

I ja que parlem i parla la pròpia moció de fer arribar aquesta campanya a tots els 
centres d’educació secundària, formació professional i també la universitat, penso 
també que és un tema i una campanya a tenir en compte tot aquest..., el que estem 
parlant també de tenir en compte d’establir dins el Pla de joventut que properament 
se’ns ha de presentar, doncs, accions que també ens ajudin que al llarg dels dotze 
mesos de l’any a la ciutat de Girona, no només quan hi ha Fires o festes, doncs, sigui 
conscienciar la gent jove d’aquestes actituds discriminatòries i sexistes, doncs, que 
cada vegada hauríem d’aconseguir que anessin quedant més reduïdes i apartades de 
la pròpia societat. 

Per tant, en aquest sentit, nosaltres donarem suport a la moció, esperem que l’equip 
de govern, també, i que reculli una mica aquest guant que en el Pla local de joventut, 
així com també surt en el Pla d’infància, que l’altre dia, doncs, parlàvem i aprovàvem 
en aquest Ple a través de la comissió que vam estar treballant molt, el que es tinguin 
en compte aquestes actituds sexistes i discriminatòries, com també altres a altres 
col·lectius de la ciutat o persones de la ciutat que per les seves condicions físiques o 
per les seves condicions de raça, doncs, també pateixen actituds discriminatòries. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Creiem que aquesta moció 
que avui ens presenten és una moció carregada de sentit comú i d’actualitat i no 
coneixem ningú que davant d’una proposta com aquesta es pugui sentir poc 
representat o exclòs. Per tant, el nostre vot avui serà afirmatiu. 

Com he dit, em sembla una proposta d’acord correcta, però no podem obviar el 
fonament que ens han presentat, hem de dir que no és un fonament tan rodó com es 
podria esperar d’una moció que esperem que obtingui el vot favorable de tots els 
grups. La figura que esmenta ( . . . ) el seu text entenem que no és l’únic origen 
d’aquestes agressions, ni de qualsevol altre tipus d’amenaces inexcusables; 
estructures de domini o pseudodomini físic, cultural o econòmic estan al darrere de 
qualsevol agressió, juntament amb complexos d’inferioritat que queden velats darrere 
d’una actitud violenta. Des del meu grup rebutgem de manera directa i explícita 
qualsevol tipus de violència física o verbal, no només cap a les dones, sinó cap a 
qualsevol altre col·lectiu o grup social per motius de religió, ideologia i, per 
descomptat, de sexe també. 

Per tant, esperem que comparteixin amb nosaltres aquesta resolució, sigui quin sigui 
l’origen de la violència i sigui quina sigui la condició de l’afectat o afectada. Per tant, 
creiem que aquesta campanya de sensibilització que ens proposen contra qualsevol 
tipus de violència no pot ser ni més justa, ni més necessària. I recordin que la violencia 
es el último recurso del incompetente. No s’alteri, no s’alteri, perquè jo sí que he 
pensant en vostè aquests dies, jo sí... (remor de veus), jo sí que he pensat en vostè i 
perquè vostè no s’alteri tant quan jo parlo en castellà, avui li he portat un detall, senyor 
Salellas. 

(Aplaudiments.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha acabat la seva intervenció? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs hi ha 
alguna intervenció més? Gràcies, senyor Salellas. Hi ha alguna intervenció més? Sí, el 
senyor Calvo. 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Mirin, com que no podem 
estar més d’acord amb el punt 1, res a dir, és a dir, no tenim res més a afegir, per tant, 
comptaran amb el nostre vot favorable. 

Amb relació al punt 2, però, el protocol que plantegen pensem que contempla vàries 
qüestions i resumir, diguéssim, l’enunciat de la moció en el punt 2 amb un protocol, 
creiem que fins i tot es queden curts, és a dir, pensem que hi ha un concepte que és 
l’educació, l’educació que contempla, doncs això, l’educació en temes de violència de 
gènere, en tema de consum de tòxics, en tema..., perquè, com que ho han enfocat 
molt en l’àmbit festiu, pensem que potser, si poguéssim fer la nostra aportació, 
trauríem això de l’àmbit festiu i ho faríem encara més generalista, és a dir, en 
qualsevol context, en qualsevol situació, en qualsevol moment de relació entre 
persones, pensem que qualsevol tipus de relació en què algú s’imposi per poder, per 
qüestió de gènere, per qüestió de raça, per qüestió d’ideologia o de creença és 
totalment denunciable. I evidentment que en aquest sentit, com a responsables 
polítics, hem de condemnar aquest tipus de situacions. 

Per tant, tenen tot el nostre recolzament en aquesta moció i pensem que de ben segur 
encara ara seríem a temps de fer alguna cosa per a les properes Fires. És a dir, 
comparteixo que potser el protocol, no, però potser la campanya de sensibilització no 
ha de ser tan complicat. 

O sigui que compten amb el nostre vot favorable. 

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

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Intentant mantenir aquest bon 
ambient i prefires, que sembla, nosaltres també estem d’acord amb el que vostès 
diuen en general, diguem-ne, el context ( . . . ), no. (Problemes amb el micròfon.) Entre 
la meva veu... Ho provarem ara. Com els deia, estem d’acord amb la base que vostès 
manifesten de preocupació envers les possibles agressions de caràcter sexista que 
poden haver-hi a la nostra ciutat. No ens agrada que ho centrem..., em sembla que el 
senyor Calvo ara n’estava fent esment, que ho centrem tant en l’àmbit de fires, perquè 
de vegades acabarem donant la imatge..., som conscients que no és així, però 
acabarem donant la imatge de portes enfora que les Fires de Girona són unes fires de 
«desmadre». Les Fires de Girona són per passar-s’ho bé, evidentment, però que no 
ens etiquetem en segons quines imatges, perquè no ens fan bé ni com a ens que 
organitzem les fires, ni com a ciutat. 

Jo, la veritat, quan vaig veure una de les frases que vostès feien servir a l’exposició de 
motius, aquesta, en general «les agressions sexistes i els assetjaments sexuals en 
moments de festa i d’esbarjo es donen sistemàticament», doncs jo el que vaig fer és 
trucar a la Policia i que em diguessin quantes denúncies per agressions sexistes a 
Fires hi havien hagut. No, clar, nosaltres ens hem de basar amb les denúncies que hi 
han hagut, perquè evidentment... I si m’informen erròniament..., doncs no crec que 
sigui així, em diuen que l’any passat no va haver-hi cap tipus de denúncia per agressió 
sexista. 
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Tot i així, tinc la sensació que el temps..., abans el senyor Salellas feia referència a un 
altre punt de l’ordre del dia, deia que ens avançàvem als plens..., que avançàvem les 
rodes de premsa als plens, tinc la sensació que en aquest cas m’he retardat, m’he 
retardat com a responsable de tot el tema d’organització de Fires. Miri, no he fet públic 
i potser ara ho faig d’una manera..., però que ja ho farem, d’una altra manera, tenim en 
marxa, es posarà en marxa, està dissenyat el cartell, els tríptics, la difusió a través de 
les xarxes socials, de tot, de la campanya «No és no» per Fires de Girona 2016. Per 
què no ho hem donat a conèixer? Doncs digui’m..., no sé, digui’m clàssica o digui’m 
com vulgui, ens semblava que era..., quasi com a protocol, diguem-ho així, ens 
semblava que primer s’hauria d’anunciar quin serà el cartell de Fires 2016, que si no hi 
ha re de nou s’anunciarà aquesta setmana, i després posarem en marxa tot el tema de 
campanyes divulgatives de temes de fires, entre elles, aquesta. Està fet i si volen en 
petit comitè els diré com serà, però ens va semblar que la rutina que havíem de seguir 
era aquesta; potser és erroni, potser havíem d’anunciar que ja posàvem en marxa tota 
aquesta campanya. Però, vull dir, el punt 1 està fet i es farà, està dissenyat i es farà, i 
s’anunciarà..., no em puc comprometre si aquesta setmana o la setmana que ve, però 
està fet, amb la qual cosa..., doncs això. 

A nivell de sensibilització de l’Ajuntament, ja no parlo de mi mateixa, perquè jo fa poc 
que porto aquests temes, s’han fet coses, s’han fet coses ja fa anys, no estic parlant 
d’aquesta legislatura, sinó de fa anys. Tenim a nivell de policia, tenim una formació 
específica en aquesta temàtica, per tant, hi han agents que no van uniformats els dies 
de barraques vigilant qualsevol actitud que creguin que no és correcta. Es fa, quan fem 
les reunions que en diem tècniques on intervenen els diferents agents que formen part 
de fires des dels representants de firaires, evidentment representants de la Copa, de 
barraques, Policia, Mossos d’Esquadra, agents de..., tots els que intervenim, es torna 
a fer formació..., formació, no, incidència en tenir cura de qualsevol cosa que es pugui 
detectar per tots aquests factors que puguin detectar que ens faci sospitar que està 
passant alguna cosa allà. Es fan xerrades, que es faran evidentment aquest any 
també, a les escoles, a batxillerat, per explicar als nois i a les noies quines són les 
actituds que creiem que han de tenir, quins consells, quines possibles repercussions 
d’aquella actitud poden tenir. O sigui, s’estan fent coses. Aquest any, doncs, diguem 
que ens modernitzem, farem servir tota una campanya de xarxes, mitjançant les 
xarxes socials, on donarem a conèixer, per exemple, aquests aspectes que estàvem 
dient. (Sona el senyal que indica que ha acabat el temps d’intervenció.) Acabo. A 
través del programa... És que, clar, me fan anunciar coses que vull anunciar més 
endavant. Al programa de Fires hi hauran diferents esquetxos que faran referència a 
aquest sentit, donarem a conèixer una App que he trobat que és «No caminis sol» en 
la qual el menor a través de..., pot donar a conèixer quin trajecte farà i hi hagi una 
persona que des de casa pugui tenir cura d’ell mentre fa aquest trajecte i si en algun 
moment donat té algun problema, activant un lloc, avisa a Mossos d’Esquadra i Policia. 
Això ho hem posat en pràctica, funciona i també ho donarem a conèixer. I crec que, a 
veure, que estem sensibilitzats i que tenim aquest tema més que..., treballat amb 
anterioritat i ho continuarem reforçant en totes aquelles coses que vagin sortint que 
creiem que facilitin més la sensibilització. 

Per tant, com que entenem que quan les mocions són per posar en marxa, en aquest 
cas, al Govern coses, temes que no s’han fet en marxa i que en aquest cas no és així, 
perquè ja ho estem fent, doncs ens abstindrem, ens abstindrem en aquest punt. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, no sé si vol algú afegir 
alguna cosa o passem... Sí, Senyora Pèlach? 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, m’agradaria contestar. Mira, bé, 
primer perquè s’han fet vàries demandes d’ampliar contextos, d’ampliar grups, 
diguéssim, que es fes... Evidentment hi ha molts àmbits, hi ha molts grups que estan 
discriminats per diferents motius i els quals evidentment podríem tenir en compte. 
També evidentment les agressions sexistes, com dèiem, es produeixen amb molts 
més contextos i, per tant, es podria ampliar, però el cert és que aquesta moció l’hem 
centrat en aquest tema, doncs, perquè ens semblava que era prou específic i perquè 
en qualsevol cas tenim això, aquí a tocar, les Fires de Girona, ens semblava que era 
un espai no perquè tinguéssim la sensació o volguéssim donar sensació de 
«desmadre» en cap sentit, sinó simplement perquè, com hem explicat, doncs són 
ambients festius en què és veritat que es tendeix a permetre i a tolerar coses que, en 
canvi, en altres espais, en altres contextos no es permetrien. 

Llavors, em sap greu, miri, fa un moment, la senyora Glòria Plana li deia al meu 
company Lluc per què ens absteníem quan havíem justificat..., i, en canvi, en aquest 
cas, sincerament no entenc om justifiquen el fet que s’abstinguin en aquesta moció 
dient, doncs, que estan sensibilitzats i que estan completament..., bé, completament o 
bàsicament d’acord amb els punts que s’inclouen. Em diu que s’estan fent coses, em 
sembla perfecte, de fet, m’alegra, diguéssim, que a partir de la moció puguem conèixer 
algunes d’aquestes accions que estan tirant endavant. 

El cartell, com dèiem, sí que correspon perfectament a la campanya i a la proposta 
que fèiem, tot i que és veritat que la moció inclou algun altre punt a tenir en compte, 
que espero que s’aprovi perquè es pugui, doncs, dur a terme no només el cartell, sinó 
també els altres aspectes que inclou la moció, per també em comenta tot d’altres 
temes que sí que segurament tenen a veure amb la violència o amb la violència de 
gènere específicament també, però, en qualsevol cas, s’allunyen una mica del que 
plantejàvem en aquesta moció. Evidentment i som conscients que des de l’Ajuntament 
fa temps que s’està treballant en contra i contra la violència de gènere a través de 
protocols, però també a través de campanyes, i en som conscients, però sincerament 
aquesta moció anava a tractar un tema específic que sí que està vinculat, evidentment, 
a la violència de gènere, però que fa referència a totes aquelles agressions que sovint 
molt més subtils i que per això precisament em deia que no hi han denúncies, 
evidentment, no hi han denúncies. Precisament aquesta campanya i aquest protocol el 
que pretén és sensibilitzar tothom de manera que, per una banda, es donin menys 
aquestes situacions, però també per apoderar aquelles persones que són víctimes 
d’aquest tipus d’agressions a denunciar-ho, a donar-ho a conèixer. Perquè és cert que 
encara avui en dia moltes d’aquestes agressions no són percebudes com un motiu de 
denúncia, hi ha molta gent, moltes noies, segurament, que han rebut agressions 
d’aquest tipus i ni se’ls ha passat pel cap segurament denunciar-ho. I com que estem 
en aquest punt, precisament per això és tan important, creiem, tirar endavant una 
campanya d’aquest tipus i també, doncs, aquest protocol i fer-ne la difusió suficient 
perquè tothom en sigui coneixedor i precisament es vegin amb..., primerament, doncs, 
no es normalitzin aquestes agressions i, en segon cas, es vegin amb la força suficient 
per denunciar-ho i per fer-ho..., per donar-ho a conèixer. 

Em sap greu, sincerament, que s’abstinguin, crec que era una moció perquè hi hagués 
un ampli consens, però, en qualsevol cas, doncs agraeixo que d’aquesta manera 
permetin que vagi endavant la moció. Per tant, doncs, sense més... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si me permet 
només fer una brevíssima reflexió. Està clar que tots els membres d’aquest consistori, 
ha quedat claríssim que ens uneix aquest objectiu de lluita clara i sense cap mena 
d’embut contra les agressions sexistes. Però el que a vegades ens demanen, i trobo 
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que ben enraonadament, al Govern de la voluntat de buscar el consens, doncs en 
aquest cas, en què ens uneix l’objectiu clarament a tots nosaltres, en aquest cas, quan 
cadascuna, totes i cadascuna de les propostes que fan quan les detallen ja s’estan 
fent, algunes, de fa temps, la gran majoria, i..., la gran majoria, la gran majoria, sí, i, 
que és important també, el reconeixement sobretot als tècnics que hi portaven molt de 
temps treballant-hi, que ja han fet moltíssima feina i, per tant, aprovar-la així tal qual 
dóna la sensació que no es faci aquest reconeixement de la feina que s’ha fet fins ara i 
que crec que tots hem de reconèixer-la i que per això tant per la voluntat d’arribar a 
consensos que potser hauria de ser prèviament a haver redactat la moció, perquè eren 
temes que després quan hem parlat, han tingut coneixement que hi havien coses que 
ja s’estaven fent, potser si ho haguéssim parlat abans haguéssim pogut fer un text 
unificat tots plegats i que, tal com diu vostè, potser hagués quedat més maco. El 
consens hi és, perquè de cap de les maneres haguéssim permès que això no 
s’aprovés, de cap de les maneres, per tant, el consens hi és, estem tots allà mateix en 
la mateixa lluita. Però sí que és important per nosaltres que quan ens portin a 
aprovació mocions que ja estem desenvolupant nosaltres i que, en alguns casos, fins i 
tot hem anat una mica més enllà, doncs ens sentim una mica incòmodes votar que sí 
sense poder fer aquesta manifestació pel reconeixement que suposa també de la feina 
feta pels tècnics. En fi, aquesta és l’explicació de per què ens abstenim, tot i que 
l’objectiu és exactament el mateix el que ens uneix a tots plegats. 

Si els sembla, procedim a la votació. 

Doncs vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels 
Socialistes, integrat per quatre membres, la moció que presenta CUP - Crida per 
Girona per a la realització d’una campanya contra les agressions sexistes. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per  majoria dels assistents. 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Vots a favor: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

13. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PPC  referent  al  Projecte  de 
reforma, millora i arranjament de la Plaça Catalunya.  

La present proposta s’aprova amb una esmena inclosa, d’acord amb el que 
s’estableix en l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

L'any 2001 l 'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va recomanar a l'Ajuntament de 
Girona  reformar  la  Plaça  Catalunya  donat  el  perill  que,  en  el  seu  estat  actual, 
suposa per la ciutat si patim en algun moment riuades sobtades. 

A  dia  d'avui,  15  anys  després,  encara  no  s'ha  fet  res  per  resoldre  aquesta 
situació ni s'ha tingut en compte, en cap moment, aquesta recomanació, pel que 
considerem que aquesta reforma no pot demorar-se més en el temps, tenint en 
compte  que  estem  parlant  de  garantir  la  seguretat  d'una  part  important  dels 
ciutadans de Girona així com de la pròpia ciutat. 

L'actual equip de Govern municipal, com així consta en el Pla de Mobilitat de la 
ciutat i en el seu Pla de Govern 2016-2019 en el punt 318, s'ha compromès a dur a 
terme una reforma de la Plaça Catalunya per tal de fer-la més amable, segura i 
còmoda  als  vianants  l'any  2017.  Aquesta  reforma  urbanística  plantejada,  però, per 
sí sola no donarà solució al problema advertit per l'ACA l'any 2001, i és per això  que  
aquesta  no  pot  anar  separada  de  la  millora  i  arranjament  d'aquesta plaça   que   
cal   que   dugui   a   terme   l'ACA   i   que   està   fonamentada   en   la recomanació  
que  ella  mateixa  va  fer  l'any  2001  en  relació  a  la  manca  de seguretat que 
actualment suposa el fet de què no està garantit que els pilars que la sustenten 
suportessin una crescuda sobtada del riu Onyar si la ciutat visqués en els propers 
anys episodis de grans pluges. 

L'actual  plataforma  de  la  Plaça  Catalunya  permet  engolir  un  màxim  de  500 
metres cúbics d'aigua per segon, i els estudis de l'ACA estimen que, en cas de 
crescuda  sobtada  del  riu  Onyar,  per  la  zona  hi  podrien  arribar  a  passar  fins  a 
1.300 metres cúbics d'aigua per segon. Així doncs, és evident que això suposa un 
perill important per la ciutat. 

Tot  i  que  alguns  estudis  diuen  que  les  crescudes  d'aquesta  magnitud  només 
passen  cada  500  anys,  considerem  que  no  és  justificable  que  s'hagi  deixat 
oblidat  un  projecte  d'aquesta  rellevància  durant  tant  de  temps  tant  perquè  la 
realitat  ens  demostra  que  de  mitjana  hi  ha  hagut  4  o  5  grans  inundacions  a 
Girona  cada  segle  com  perquè  el  canvi  climàtic  ens  ha  portat  a  estar  en  una 
situació d'absolut desconeixement i previsió de pluges sobtades a casa nostra. 

Així  doncs,  donada  la  demora  de  més  de  15  anys  en  la  realització  d'aquesta 
reforma, i tenint en compte les intencions de l'equip de Govern de dur a terme en 
aquesta zona una reforma urbanística, avui és més important i prioritari que mai que  
el  Govern  de  la  Generalitat  faci  un  esforç  i  l'ACA  abordi,  de  manera 
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coordinada  i  consensuada  amb  l'Ajuntament  de  Girona,  la  reforma  d'aquesta 
plaça per tal que la que es vol fer l'any 2017 des d'aquest consistori no sigui en va i 
a més, es faci amb la seguretat de què la nova plaça, un cop acabades les obres  
previstes  per  aquest  consistori,  tindrà  totes  les  garanties  de  seguretat, també en 
aquest aspecte mediambiental, per a la ciutadania. 

Per tot l'exposat, el Grup Municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que, de manera urgent i amb 
coordinació i consens amb l'Ajuntament de Girona, actualitzi el projecte de reforma, 
millora i arranjament de la Plaça Catalunya així com que es tingui en compte  per  
aquesta  actualització  l'estudi  fet  per  la  UPC  en  relació  a  aquest projecte. 

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que, un cop actualitzar al projecte de 
reforma, millora i arranjament de la Plaça Catalunya per part de l'ACA, habiliti, el  més  
aviat  possible,  la  partida  necessària  per  poder  dur  a  terme  aquest projecte. 

Tercer.-  Comunicar  aquests  acords  al  Govern  de  la  Generalitat,  a  l'Agència 
Catalana de l'Aigua i a tots els grups parlamentaris. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la darrera 
moció d’aquest Ple, seria la proposta número 13, que en aquest cas presenta el Grup 
Municipal del Partit Popular de Catalunya referent al projecte de reforma, millora i 
arranjament de la plaça Catalunya i la defensarà la senyora Veray. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo crec que 
l’exposició de motius que presenta la moció explica molt bé i posa en context el perquè 
és necessària aquesta reforma, millora i arranjament de la plaça Catalunya, no és la 
primera vegada que em senten parlar d’aquest tema en aquest plenari. I dir que si 
finalment ho hem presentat com a moció i com a punt únic, parlar de la plaça 
Catalunya, és perquè davant i com surt reflectit a l’exposició de motius, davant de 
l’anunci fet per l’equip de govern, que nosaltres –i així li hem traslladat– compartim i 
crec que és una bona notícia, d’invertir i de fer una reforma a la plaça Catalunya l’any 
2017, que ve derivada del Pla de mobilitat aprovat en el Ple d’aquest Ajuntament i que 
després també hem pogut veure que el propi equip de govern actual, és a dir, 
Convergència i Unió més el Partit Socialista, doncs segueix mantenint com a prioritat 
en el seu pacte i en el Pla de govern que ens van presentar abans del mes d’agost, 
doncs nosaltres crèiem que era el moment de demanar, en aquest cas, al Govern de la 
Generalitat que és qui depèn l’Agència Catalana de l’Aigua, que és la que ha de fer 
aquesta reforma, millora i arranjament en els termes i en el sentit de garantir la 
seguretat de tota la ciutat de Girona i, per tant, de tots els seus habitants amb relació 
al riu Onyar, que és el que creua la plaça Catalunya, doncs crèiem i consideràvem 
que, si l’equip de govern té intenció de fer una inversió important l’any 2017, calia que 
ens asseguréssim que aquesta inversió d’aquí uns anys, quan l’Agència Catalana de 
l’Aigua algun dia, derivat que ella mateixa l’any 2001 ens va fer una recomanació a 
aquest Ajuntament dient que era necessari arreglar la plataforma i els pilars que 
sustenten la plataforma de la plaça Catalunya, perquè hi havia estudis que deien que 
si venia una riuada donada per pluges torrencials a la ciutat de Girona, un fet que cap 
dels que estem aquí asseguts podem controlar ni saber si passarà o no passarà, 
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doncs hi havia aquest risc i aquest perill real d’inundacions, doncs consideràvem que 
si l’equip de govern vol fer aquesta inversió important, calia que ens asseguréssim que 
d’aquí uns anys l’ACA no ens diu que el que hem fet no serveix per res i ens fa aixecar 
tota la plataforma i, per tant, la inversió que s’hagués fet des de l’equip de govern amb 
els diners de tots els gironins i de totes les gironines cauria en sac trencat. 

I és precisament des d’aquesta perspectiva i des d’aquest punt de vista que per això 
plantejàvem la moció. No s’ha plantejat mai ni per ser una moció ni contra el Govern 
de la Generalitat, ni perquè el Govern de la Generalitat és d’un color polític o és d’un 
altre, al contrari, aquesta recomanació ve del 2001 i, per tant, han passat molts anys i 
diferents colors polítics al capdavant del Govern de la Generalitat, i a la ciutat de 
Girona, també, diferents colors polítics al capdavant de l’equip de govern. I així que no 
és fins ara que sabem que l’equip de govern actual està disposat a invertir a la plaça 
Catalunya, el qual, doncs, pensem que calia assegurar. 

Per tant, i explico també aquesta part perquè en ares que aquesta moció surti 
aprovada i després d’haver parlat i haver intentat i aconseguit, en aquest cas, arribar a 
un consens amb l’equip de govern i, en aquest cas, amb el senyor Alcalá, que és de 
qui depenen tots aquests temes, doncs hem esmenat la pròpia moció i perquè quedi 
clar que no és una reclamació per reclamar a la Generalitat de Catalunya o al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, sinó que ho fem pel bé de la ciutat i de tots els 
gironins, sí que dir-los que hem esmenat tant el primer com el segon punt; el tercer, 
no, perquè és donar compte del que aprovem els diferents..., el Govern, l’Agència 
Catalana de l’Aigua i els propis grups parlamentaris. Sí que el primer punt, doncs, 
quedaria redactat de la següent manera, que seria demanar a l’Agència Catalana de 
l’Aigua que de manera urgent i en coordinació i consens amb l’Ajuntament de Girona, 
doncs, actualitzi –perquè sembla ser que hi ha un projecte, el qual hem de dir que no 
hem vist mai, però si existeix, doncs actualitzem-ho–, que actualitzi el projecte de 
reforma, millora i arranjament de la plaça Catalunya de Girona, així com que es tingui 
en compte per a aquesta actualització l’estudi fet per la Universitat Politècnica de 
Catalunya amb relació a aquest arranjament. Sembla ser que aquest estudi de la UPC 
és el més ampli que existeix i, per tant, fins i tot des de propi Ajuntament es facilitarà a 
l’ACA aquest estudi perquè sigui inclòs i sigui valorat a l’hora de fer l’actualització del 
projecte. I el punt segon, demanar al Govern de la Generalitat que un cop actualitzat el 
projecte de reforma, millora i arranjament de la plaça Catalunya per part de l’ACA, 
doncs s’habiliti el més aviat possible la partida necessària per poder dur a terme i 
desenvolupar aquest projecte actualitzat. 

La moció quedaria així, jo crec que en ares d’arribar al fet que s’aprovi i tiri endavant 
és important i sobretot, hi insisteixo, per assegurar que aquella inversió que des 
d’aquest Ajuntament es vol fer a la plaça de Catalunya no caurà en sac trencat, sinó 
que es podrà mantenir en el temps, perquè ho farem de manera coordinada amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Com vostès ja saben, el meu 
grup es posa i es posarà sempre al costat d’aquelles mocions que són de ciutat, que 
són inclusives, que sumen i que, per tant, preparen la nostra ciutat per al present, però 
també per a un futur. 
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Creiem que aquesta és una moció que dóna resposta a un requeriment que fa ja més 
de deu anys que estava inclòs en un dels punts bàsics del nostre programa, que si bé 
no dóna resposta al total de les necessitats que des de Ciutadans plantejàvem, sí que 
en soluciona part d’aquestes. Creiem que la nostra és una ciutat amb molta història i 
que els gironins i gironines poden estar ben orgullosos d’episodis heroics i de canvis 
històrics, però també creiem que els gironins i gironines han hagut de patir riuades i 
inundacions que han causat greus danys. Aquests fets han obligat a anar fent millores 
a la ciutat, però creiem que ara ens queda la més ambiciosa de totes, i aquesta és la 
de donar la capacitat necessària i l’estructura de la plaça Catalunya per modernitzar la 
construcció, però sobretot per garantir la seguretat de tots els gironins i gironines. 

Per tant, senyora Veray, avui donarem recolzament a la seva moció. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
nosaltres ens abstindrem i ens abstindrem perquè, sense treure importància a la 
recomanació de l’Agència Catalana de l’Aigua de l’any 2001 i tot el que vostè ha 
esmentat amb la correcció que ha fet de la proposta de moció, també hi han altres 
prioritats també tan o més importants en aquesta ciutat, com pot ser l’Hospital de 
Josep Trueta, l’educació, la passera de Mas Ramada, que és provisional i que caldria 
fer un pont en aquella zona, les conseqüències del canvi climàtic, que el seu partit no 
culpa factors humans, sinó que culpa factors econòmics i planetaris –això són unes 
declaracions que va fer el seu partit fa un temps–, i clar, vull dir, hi ha més temes que 
podríem esmentar, però, a veure, és que hi han altres problemes també. Per tant, vull 
dir, nosaltres hem optat per l’abstenció, perquè és difícil aquí, si comencem a 
esmentar tot el que he dit i més coses que hauríem d’haver afegit, què és el més 
prioritari. D’acord que hi han hagut inundacions a la ciutat, però també fa anys que no 
n’hi han i que també hi han altres temes que són molt, molt importants per a la gent 
d’aquí. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres ens 
abstindrem bàsicament perquè, per una banda, sí que és veritat que estem a favor de 
qualsevol inversió que pugui ser positiva per a la ciutat i, en qualsevol cas, una 
reforma integral de la plaça Catalunya com la que suposaria eliminar el pilar central 
d’aquesta plaça, evidentment, com deia vostè, representaria fer de cap i de nou 
aquesta plataforma, que en el seu moment ja va ser objecte de debat en aquest 
plenari, on van sortir opinions molt diverses, hi havia qui proposava d’eliminar-la i 
construir dos ponts per canviar la fisonomia de la plaça. Bé, són opinions que són 
segurament discutibles. En qualsevol cas, hi va haver un intens debat, finalment es va 
optar per mantenir la plaça, però sí que és cert que les inversions per part de l’ACA no 
han arribat, no han arribat i, per tant, no s’ha pogut assumir aquest..., no s’ha pogut 
materialitzar el debat que hi va haver en aquell moment. 

Per contra, també hem de dir que tenim la impressió que això, malgrat que en aquest 
cas ho ha matisat, respon a una estratègia del seu partit, una estratègia que a 
nosaltres ens sembla un xic perversa, si em permet l’expressió, ja que ha portat al 
Parlament de Catalunya tant la inversió per fer la reforma de la plaça de Catalunya, 
com també una inversió per poder fer la..., poder portar a terme la col·lecció Santos 
Torroella amb un equipament propi. I, per tant, ha portat al Parlament una sèrie de 
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votacions amb inversions per a la ciutat que a nosaltres ens sembla que s’ha utilitzat 
com a estratègia política per forçar, doncs, evidentment, unes votacions, en aquest 
cas, per exemple, sabent que l’ACA es troba en un estat de finançament molt per sota 
del que li correspondria, doncs, és una inversió que és tècnicament inassumible ara 
mateix, perquè l’ACA té altres prioritats i evidentment fer front a una reforma per una 
vinguda de cinc-cents anys, segurament no entra dintre de les seves màximes 
prioritats. Evidentment no podem fer..., no tenim la bola de vidre, no sabem si una 
previsió d’una vinguda de cinc-cents anys es pot esdevenir durant cinc-cents anys, 
dintre d’aquest lapse de temps, per tant, evidentment és un risc a tenir en compte. 
Però, clar, no deixa de ser un pèl pervers o cínic, si em permet, perquè, clar, justament 
vetllar per les inversions que altres administracions han de fer a la ciutat, també 
podrien mirar una mica cap a dins de casa seva, és a dir..., i justament en aquest 
tema. És a dir, per un risc d’una vinguda de cinc-cent, doncs, escolti’m el túnel d’Adif, 
el túnel del tren d’alta velocitat per un risc molt menor es va omplir dues vegades 
d’aigua per la manca d’inversions del Govern que presideix el seu partit ara de forma 
provisional. És a dir, aquestes inversions que reclamem a la Generalitat, i que podríem 
estar d’acord en el fons, fem-les també a totes les instàncies. I les inversions 
compromeses, signades que el Govern de l’Estat no compleix a Girona, a les 
comarques gironines, com la Nacional II, com, evidentment, el soterrament del tren 
convencional, les obres que s’haurien d’haver fet, doncs, amb relació al tren d’alta 
velocitat, totes aquestes millores, aquestes inversions que han estat pactades també 
s’haurien de reclamar al Govern que pertoca.  

I, per tant, ens fa l’olor que això només respon a una estratègia electoralista, tot i que 
ara segurament no pertocaria. I, per part nostra, doncs, això ens fa tirar una mica 
enrere, no?  

Per aquests motius i pels altres, doncs, el sentit del nostre vot serà l’abstenció. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Terés. El 
tinent d’alcalde Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo, senyora 
Veray, li agraeixo el gir que ha fet en el sentit de la seva proposta, i crec que en això 
ens podem entendre. Però sí que li haig de dir, per a la seva tranquil·litat, que la 
inversió que es vol en l’aspecte de mobilitat no serà una inversió molt important, per la 
qual cosa es podrà fer perfectament sense cap incidència que després la que pugui 
determinar. 

Tal com vostè ha avançat, efectivament, existeix aquest projecte, és de l’any 2003, i 
l’hi puc ensenyar o a qualsevol de vostès que hi estiguin interessats. Hi ha un projecte 
que és interessant. 

I també comentar-li que independentment, tal com ja ha avançat, però que li he estat 
explicant, existeixen dos estudis més: un fet també per la mateixa ACA l’any 2003, el 
qual parla de les avingudes o les desembocadures dels petits afluents del riu Onyar, i 
després, un altre que és molt complet i és de l’any 2014, fet per la UPC. També 
aquests estudis s’han tingut en compte en el projecte de Quatre rius.  

O sigui, que és un tema molt interessant i que jo agraeixo que hagi fet aquest canvi, 
perquè sí que haurem d’afrontar aquest problema, sobretot perquè es doni 
tranquil·litat. I aquest dimecres, que es presenten pluges intenses, doncs, que no 
hàgim de patir. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Costa, 
jo estic d’acord, eh?, que hi ha molts altres temes, és veritat. I en altres moments he 
presentat mocions on hi havia més temes i vostès tampoc hi han donat suport dient 
que parlava de massa temes. Per tant, jo agraeixo la seva abstenció i no un vot en 
contra a la moció. 

I, efectivament, per nosaltres és prioritari no, una mica més, el Trueta, ho hem 
defensat sempre, però no per això ha de deixar de ser també prioritari i important el 
tema de la plaça Catalunya, que cueja des de l’any 2001, per tant, fa quinze anys, i 
que, a més, posa en risc si hi ha pluges torrencials a la ciutat de Girona, doncs, la 
seguretat de la mateixa ciutat i dels gironins. Per nosaltres és un tema important i 
prioritari, que això no treu que n’hi hagi d’altres, eh? Però agraeixo l’abstenció. 

Miri, ara faré una cosa que jo faig poc, eh?, i no perquè avui s’hagi regalat un llibre de 
refranys, no?, però li diré, senyor Terés: El ladrón cree que todos son de su condición. 
I aquesta és la deducció que jo faig de la seva intervenció. Perquè, miri, deuen ser 
vostès que quan reclamen que l’Estat faci inversions ho fan per estratègia electoral i 
quan és la Generalitat, que ara resulta que el seu partit la governa, doncs, diuen que 
no hi estan d’acord.  

Escolti, per mi són totes importants i les demano totes –i les demano totes–, les 
inversions. I aquesta no és una inversió que demanem, no es va crear ahir ni està en 
l’imaginari col·lectiu dels gironins des de fa tres anys, sinó que és un tema que la 
mateixa Agència Catalana de l’Aigua recomana a la ciutat que s’ha de fer. I, per tant, si 
la mateixa Agència Catalana de l’Aigua recomana a la ciutat que s’ha de fer, doncs, 
deu ser que és important. I la nostra feina aquí és demanar que les administracions 
competents –i en aquest cas l’ACA és Generalitat de Catalunya, no ho he triat jo–, ho 
facin. I més, quan aquest equip de govern i el pla de mobilitat, al qual jo vaig donar 
suport amb el meu vot i estic totalment d’acord i, a més, aplaudeixo que el 2017 es 
vulgui intervenir a la plaça Catalunya, doncs, està dient a tots els gironins que hi farà 
una inversió. Que no és molt gran, que pot ser més petita? És igual són diners que 
s’inverteixen de tots els gironins. I, per tant, nosaltres volem que es garanteixi que les 
inversions que es fan són bones i quedaran i perduraran en el temps i no seran de 
manera transitòria perquè un dia vindrà l’Agència Catalana de l’Aigua, que no podrà 
estirar més la reforma de la plataforma de la plaça Catalunya, i ens ho aixecarà tot. 

Per tant, estratègia política, cap. I crec que en la meva intervenció he sigut molt 
curosa, ho he deixat molt clar i m’he centrat a parlar del tema important, que és cal que 
l’ACA intervingui a la plaça Catalunya, i l’ACA, li agradi o no li agradi, depèn del 
Govern de la Generalitat. 

Moltes gràcies.  

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

Doncs, si els sembla, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta, esmenada? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Senyor secretari… 
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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, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular, i l’abstenció dels grups municipals 
d’Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida per Girona, la moció que presenta el 
Grup Municipal del Partit Popular per a la reclamació a l’Agència Catalana… –si no em 
passeu el text, jo no puc llegir–, per demanar a l’Agència Catalana que de manera 
urgent i amb coordinació i consens amb l’Ajuntament de Girona actualitzi el projecte de 
reforma i millora i arranjament de la plaça Catalunya, així com que es tingui en compte 
per a aquesta actualització l’estudi fet per l’UPC amb relació a aquest projecte. 

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

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, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, un cop finalitzat l’apartat 
de mocions, passaríem a la part de control. En aquest sentit, hi hauria dos primers 
punts de donar compte: en primer lloc, tant de les resolucions emeses per Alcaldia 
com de la Junta de Govern. 

Si hi ha alguna intervenció a fer… 

Disculpin. El senyor Salellas… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, faré quatre preguntes referents al 
que són els decrets que hem pogut consultar referents al Ple. La primera és al voltant 
de saber quina justificació de fons té que l’Ajuntament es gasti 1.200 euros en un 
anunci per facilitar el Celler de Can Roca pel seu segon lloc com a restaurant del món. 
Entenem, doncs, que és una bona notícia, però a la ciutat hi han molts establiments, 
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moltes empreses i molta gent que obté èxits i, sincerament, veient que a vegades ens 
justifiquen que falten diners, doncs, el tema d’anar pagant anuncis en els diaris en 
aquest sentit, a nosaltres ens va sorprendre. Si ens ho podrien argumentar. 

Segon, saber l’estratègia que segueixen amb què es paga i què no es paga dels fun 
trips, que hem vist que un al voltant de les bicicletes van pagar 1.000 euros en 
allotjaments. Els fun trips acostumen…, ho sé perquè estic al Patronat de Turisme, allà 
s’explica que els paga el Patronat de Turisme, i hem vist, doncs, que ara l’Ajuntament 
ha pagat 1.000 euros en allotjaments. Saber si hi ha alguna estratègia de quins es 
paguen, de quins no i per què. 

La tercera pregunta és al voltant del fons Santos Torroella: hem pogut veure que ens 
hem gastat 20.000 euros –20.000 euros– en fotografies i a desempaquetar els 
quadres. Ens agradaria saber si aquests 20.000 euros ja estaven pressupostats o no 
en el projecte. I saber si aquest tipus de despesa, que mai quan la senyora Planas ens 
diu que «no, és que vostès sempre afegeixen molts diners als Santos Torroella, el 
Santos Torroella són això i això.» No, llavors, un se n’adona quan va a decrets, ara 
ens hem gastat 20.000 euros en fotografies i a desempaquetar els quadres. En 
tindrem gaires més de factures d’aquest estil o ja no? O llavors ja serà únicament el 
que sempre diu la senyora Planas i que considera que jo exagero quan parlo del 
projecte Santos Torroella.  

I l’última és que hem pogut veure també que s’han pagat 9.000 euros per una 
pel·lícula al voltant de la figura del senyor Xavier Cugat, feta pel director Albert Solé. El 
28 d’octubre del 2015, llavors l’alcalde Puigdemont obria amb titulars i tot el famós any 
Xavier Cugat. Avui som a 12 de setembre i aquell famós any Xavier Cugat, a part dels 
9.000 euros per fer aquesta pel·lícula que va fora dels Kreas i que és una subvenció, 
en què ha quedat? Perquè aquesta política de fer titulars la coneixem, però si fem un 
any Xavier Cugat, exactament on és? 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, diversos temes relacionats amb 
els decrets que hem pogut llegir. En primer lloc, veiem un decret en el qual es notifica 
que s’ha rebut la demanda d’una constructora local, bé, d’Homs, que disposen, 
diguéssim, d’uns locals que sembla que ja s’estan utilitzant per part del Centre Cívic de 
Can Ninetes, i demana, doncs, que es facin efectives… Sembla que no hi ha, 
diguéssim, cap certificat que expliqui per què l’Ajuntament està fent ús d’aquets locals i 
es demana que es deixi de fer ús d’aquests locals. Una mica per saber exactament de 
què va i si ens ho poden explicar exactament, doncs, què és el que ha passat i si 
realment s’està fent ús d’aquests locals o com està aquest tema. 

Un altre es per aclarir: veiem que hi ha una demanda a l’empresa Setex amb relació al 
disc horari, i només és per saber…, aquesta empresa en principi era la que portava el 
tema de les zones verdes i blaves, llavors, no entenem per què encara avui en dia 
se’ls està fent demanda. Si ens ho podrien explicar també. 

Llavors, hem vist que es mantenen diverses subvencions a entitats que treballen al 
sector est i, llavors, ens preguntem per a quan, doncs, el pla integral, que havia de 
donar un conjunt, una visió de conjunt a tots aquests projectes i no anar mantenint les 
petites subvencions sense una visió de conjunt. I què se n’ha fet una mica, doncs, del 
caràcter transformador d’aquest, perquè si el que fem és anar mantenint el que ja es 
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feia, no acabem d’entendre per què hem d’explicar o vendre que estem fent un pla 
integral transformador, que va molt més enllà, que dóna una visió de conjunt, etcètera. 

Llavors, també hem vist que hi ha una despesa relacionada amb les despeses de 
manteniment d’un local cedit a l’Associació de Veïns de Sant Narcís Sud. Llavors, això 
ens porta a preguntar si existeix algun criteri comú a l’hora de facilitar locals a les 
associacions de veïns o per què alguns, doncs, costegen els locals o algunes 
associacions de veïns costegen els locals a través de pressupostos participats i, en 
canvi, a altres els ho facilitem a través de les despeses ordinàries. Ens agradaria saber 
si existeix un criteri i, en aquest cas, quin és. 

També hem vist que hi ha diferents transmissions de parades del mercat. Vam veure 
que era al mes de juliol. I voldríem saber –senyora Planas, és que li afectarà i veig que 
està una mica distreta. Apareixen diverses transmissions de parades en el mercat al 
mes de juliol i volíem saber si ja es fan amb la nova normativa o és que, precisament, 
és per esquivar la nova normativa que s’estan fent les transmissions amb anterioritat 
que entri en vigor. Només per aclarir-ho. O sigui, si ja era efectiva, diguéssim, la nova 
normativa quan es fan aquestes transmissions. 

Llavors, també hem vist que apareix el tema de les places concertades de les escoles 
bressol, i una vegada més voldríem preguntar si es preveu anar mantenint aquest 
model de subvencionar concertada, diguéssim, places concertades en escoles bressol 
privades o si és que hi ha previst, si realment es manté aquesta necessitat de més 
places bressol, crear-ne alguna de municipal nova. 

També apareixia una cessió de terrenys en diverses finques del carrer Caldes de 
Montbui. Llavors, hem vist que això tenia a veure, diguéssim, amb l’aplicació del Pla 
general d’ordenació urbana, però aclarir també ben bé, doncs, quins són aquests 
processos i què són aquestes cessions que s’estan fent. 

Finalment, veiem que es deixa a sobre la taula per major estudi, així queda escrit, una 
aprovació en una junta de govern local, una aprovació d’una factura d’Agissa per 
concepte de la tercera certificació de l’any 2016, que fa referència a reparacions, a 
manteniment de la xarxa de sanejament. Estem parlant d’uns 57.000 euros. Llavors, 
voldríem saber una mica què ha passat, com és que es deixa a sobre la taula aquesta 
factura i, per tant, no s’aprova, si és que hi ha algun dubte amb relació a aquesta. 

I, llavors, bé apuntar, diguéssim, perquè ja ho hem fet diverses vegades en aquest Ple, 
que potser si tinguéssim un adjunt a conseller delegat, tal com estava previst, tindríem 
aquesta informació per avançat, coneixeríem ja abans fins i tot segurament que es 
produïssin aquestes despeses i, per tant, potser no hauríem de deixar sobre la taula 
factures que, de fet, són despeses que ja estan efectuades. 

Ja està. Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Doncs, bé, la primera és que hem vist que hi ha 
hagut una adjudicació d’un contracte menor per a la redacció d’un informe sobre el 
Garatge Forné, i voldríem saber en concret l’encàrrec que es fa, què se li demana a 
l’adjudicatari. I també voldríem que ens motivessin, doncs, la necessitat d’externalitzar 
aquest servei i si era possible que l’assumís el cos tècnic de la casa. 

I, en segon lloc, hem vist que l’Ajuntament ha pagat 1.625 euros a un dinar 
institucional ofert als participants al congrés que organitzava l’Asociación Profesional 
Española de Informadores de Prensa, Radio, Televisión e Internet, APEI, i voldríem 
saber si l’Ajuntament té la política d’oferir dinars institucionals als participants de 
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congressos que vénen a Girona. I, en tot cas, quin és el criteri en aquest cas en 
concret o en altres casos. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, hem 
vist un decret en què hi ha uns canvis en la delegació específica d’atribucions pel qual, 
si no ho hem entès malament, s’adjudicava al senyor Berloso un assumpte: la gestió, 
tramitació i aprovació de la realització de treballs en benefici de la comunitat en el 
marc de la normativa municipal sobre l’execució alternativa al pagament de deutes 
amb la hisenda municipal de l’Ajuntament de Girona, que és propi de l’Àrea d’Igualtat, 
Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, que encapçala la senyora Paneque. Ens 
agradaria conèixer quin és el motiu d’aquesta decisió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra pregunta?  

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Bé, la meva pregunta l’ha formulat ja el 
senyor Salellas, i era també sobre aquests…, per mi eren 18.000 euros entre el 
desembalatge i les fotografies. Però també aprofitar per saber exactament com està la 
rehabilitació de la Casa Pastors, com està el projecte museístic, etcètera. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si de cas, quan 
els passi les paraules als diferents regidors o tinents d’alcalde, aprofitin per contestar 
totes les preguntes de l’àrea de la seva competència, si us plau. 

En primer lloc, jo respondria, doncs, la justificació de l’anunci publicat per agrair i 
felicitar el Celler de Can Roca: crec que la ciutadania se sent contenta i vol agrair 
l’aportació magnífica que fa aquesta empresa. Que, escolti, totes són molt importants, 
però aquesta el que aporta a la nostra ciutat és absolutament determinant. Crec que 
cap de nosaltres, espero, posin en dubte l’aportació, la gran aportació que fa aquesta 
empresa a la nostra ciutat. Ens semblava que era adequat, que estàvem segurs que 
responia a la voluntat de gran part de la ciutadania, de fer un agraïment públic per part 
de l’Ajuntament de Girona en nom de tota la ciutadania i que quedés palès. I, per tant, 
aquesta ha sigut la voluntat de fer aquest anunci d’agraïment. No hi ha res més que 
això.  

I ara crec que directament podríem passar al senyor Ribas, possiblement. Si li 
sembla… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Només faltaria. Gràcies, senyora alcaldessa. El tema 
fons Santos Torroella són 18.000… Comprenc, eh?, el joc polític que pot haver-hi en 
aquest tema, però a mi m’agradaria, i li feia senyals que en qualsevol d’aquestes 
qüestions es poden posar en contacte directament amb mi perquè els pugui explicar 
què estem duent a terme.  

Jo crec que ja hem de començar a diferenciar potser…, i respecto l’opinió de tothom 
envers la voluntat, l’interès, l’oportunitat o no de la compra d’una determinada 
col·lecció, però un cop aquesta col·lecció s’ha comprat, hi ha una tasca fonamental en 
l’àmbit cultural que és la seva catalogació. Justament aquesta feina i aquesta despesa 
que hi ha hagut té com a finalitat ja començar a treballar determinat fons, el mateix 
Santos Torroella. I en aquest sentit, es fotografia, redactar… Recordin que no només 
són obres de caràcter pictòric, sinó també hi han obres d’arxiu molt i molt importants, i 
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hi ha una demanda fins i tot externa que ja les comencem a penjar a les xarxes per 
poder disposar del que és el tema de l’arxiu. 

A partir d’aquí, doncs, s’ha fet un treball a nivell fotogràfic, perquè s’han hagut de 
documentar totes aquestes obres. Ho estan treballant el senyor Joan Boades, en 
aquest aspecte. I és part de la tasca d’aquesta. I la resposta que he de donar a la seva 
pregunta, senyor Salellas, evidentment hi hauran més despeses implicades en el fons 
Santos Torroella, perquè hi haurà la feina pròpiament de la catalogació i la preparació 
per treure’n rendiment, no econòmic, sinó també cultural de l’exposició de la mateixa 
obra. Ja vam tindre l’oportunitat del Reina Sofía, d’exposar part de l’obra, i ja a partir 
d’aquí tenim demandes d’altres museus, com nosaltres també volem incentivar la 
mostra al més aviat possible. 

Per tant, aquesta despesa hi serà. Si volen quedem, els que tinguin la preocupació, els 
explicaré com van els treballs, en quin sentit estem focalitzant la feina. I encantat de 
poder-los-ho exposar i les despeses que això representa. 

Segueixo amb el que hi havia. Efectivament, hi ha hagut una despesa de 9.000 
respecte a una pel·lícula del Xavier Cugat; és un compromís adquirit ja per l’alcalde i 
actualment president de la Generalitat en el seu moment en referència no sé si a 
aquest any Cugat, però sí que era una pel·lícula que feia menció directa a la ciutat de 
Girona, i, per tant, hi havia un component important envers la ciutat. Ens van demanar 
aquesta subvenció i hi han col·laborat altres institucions. I vam entendre que era un 
fons, en aquest cas, de caràcter cinematogràfic important per a la ciutat i per això es 
va donar aquesta subvenció.  

També els ho puc comentar amb més detall amb l’expedient a la mà, i ho podem 
comentar, i el valor que en podem treure de futur al respecte. Però sí que hi ha hagut 
aquesta despesa. 

Quant a l’any Xavier Cugat, sí que li he de dir que jo no sóc nou a l’Ajuntament, 
evidentment, però sí que sóc nou a l’Àrea de Cultura, no ho tenia referenciat, sí que es 
va dir en el seu moment, però ho enfocàvem bàsicament en la pel·lícula. 

I, tercer, que jo no sé si fa referència a tot o hauria de ser, senyora alcaldessa, una 
resposta a alguna pregunta de caràcter genèric, perquè afecta el projecte museístic i 
Casa Pastors. Bé, n’hi faré cinc cèntims i, en tot cas, si després la torna fer, ja li 
respondria. 

Evidentment, ja se’ls va indicar que hi havia la necessitat de crear un mapa 
d’ordenació museística de la ciutat de Girona. Sí que els puc anunciar, i crec que és 
una molt bona notícia, que amb tres administracions estem en la mateixa línia: 
Generalitat, Diputació i Ajuntament, de la necessitat de crear aquest mapa d’ordenació 
museística, en el qual, evidentment, hi ha imbricat, doncs, el projecte Casa Pastors. Jo 
amb el regidor d’Urbanisme ja hem tingut les converses pertinents, i amb el col·legi 
d’arquitectes, perquè sé que es va acordar per ple que seria un projecte de caràcter 
públic i que, evidentment, hi hauria una oferta pública per a la redacció del projecte. 
Estem analitzant les bases en aquest sentit i en breu tindran notícies al respecte, que 
els les faré arribar individualment. 

De totes maneres, sí que em permetran que els digui que el dia 29 d’aquest mes tinc 
reunió amb el senyor Jusèp Boya respecte al Pla d’ordenació museística. Si esperen, 
doncs, a partir del dia 29 jo puc convocar-los i els explicaré en quin sentit estem 
tractant totes i cada una de les qüestions, que han d’estar activades en els propers 
dies.  
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Moltíssimes gràcies i perdoni per haver-me allargat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Ribas. I ara la 
senyora Muradàs. 

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, gràcies, alcaldessa. Em sembla que 
aquesta dada jo crec que ja no és la primera vegada que es dóna en aquest Ple, però, 
en tot cas, la cobertura de places que s’està fent, de places públiques, d’acord amb el 
padró municipal és aproximadament d’un 30 per cent. Amb les places concertades 
arribem a un 32…, 33 per cent com a molt. Per tant, i com poden entendre, 
evidentment, el fet de concertar places respon més a un model de govern que no pas 
al que s’arriba a fer amb aquest petit nombre de places que es poden arribar a 
concertar. 

No estem fent res que no estigués en el nostre pla de govern. Estava i està en el pla 
de govern i, per tant, respon, com els he dit, al nostre model de govern i també als 
efectes i aspectes positius que pensem que es poden derivar de la col·laboració 
publicoprivada, no només per poder cobrir més places, poques, però més places a 
preu públic i, per tant, anar més enllà del preu en base a renda, que també hem posat 
en marxa –perquè em sembla que només miren unes coses i no les miren totes, no? 
Per tant, pensem que és una bona manera d’anar més enllà i, per tant, adequar-nos 
cada vegada més també al preu a les bases de renda de les famílies, però també –
com deia– anar més enllà i cercar col·laboracions i projectes educatius conjunts. 
Perquè els recordo, i segurament que molts de vostès han anat a alguna d’aquestes 
escoles, perquè no són tan antigues com les municipals, porten més de trenta anys en 
el món de l’ensenyament. 

En tot cas, que era la seva pregunta, aquest projecte es mantindrà mentre 
econòmicament sigui possible que es pugui mantenir pressupostàriament. 

Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies. Quant als fun trips, la col·laboració que hem 
fet de 1.500 euros als fun trips de la bicicleta: en el mateix sentit que deia abans, no?, 
el sector de la bici pensem que a tots nivells, li deia també el tema del sector de la 
bicicleta és un tema realment transversal i que implica també el sector del turisme. És 
en aquest sentit i per ser coherents, doncs, que en totes aquelles actuacions 
relacionades amb el turisme de la bicicleta nosaltres hi apostem. En aquest sentit, 
també altres sectors als quals fem aportació que pensem que cal potenciar i que cal 
fomentar i que cal atreure turistes, doncs, és el sector de la gastronomia i en diferents 
mercats, des del mercat europeu fins al mercat americà i australià en el tema del 
sector de la bicicleta. 

A més a més, tenint en compte que tenim el segell de DTE i, per tant, cal potenciar-ho. 
En aquest sentit, concretament aquesta actuació venia per l’Agència Catalana de 
Turisme i es va fer conjuntament amb el Patronat de Turisme. La nostra aportació va 
ser de 1.500 euros. Ara no recordo quin era el total de l’actuació concreta en aquest 
sentit. I, bé, va ser per això que vam fer aquesta subvenció. 

Quant al tema de les transmissions del mercat de la Devesa, senyora Pèlach, en cap 
moment volem «escabullir-nos» i volem saltar-nos… Havia entès… ( . . . ) la paraula 
«escabullir-nos» de la llei o de la norma. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, però no perquè ho fessin 
vostès, sinó perquè la gent que està demanant la transmissió sigui una manera de dir: 
«Ostres, ara entrarà la normativa nova, fem la transmissió abans», perquè hi havien 
hagut canvis en aquest sentit. Per això ho preguntava, si s’estava produint aquest 
fenomen o no. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): No. Doncs, no ho he entès bé –perdó. A partir del 30 
de juny va entrar en vigor el reglament i, en aquest sentit, des d’aquest moment 
s’aplica la normativa, el nou reglament. Per tant, abans ja hi havia també, si s’hi fixen 
que hi havia molts decrets de traspàs, però a partir del 30 també hi ha els traspassos, 
però d’acord amb la nova normativa. És més, estem intentant, doncs, no fer tantes 
transmissions, dintre de la llei, dintre del que ens permeti el reglament, per poder cada 
vegada acotar més el mercat. 

I quant al tema del congrés, que hi feia referència també el senyor Terés, en el mateix 
sentit, tots aquells congressos que nosaltres pensem que tenen un impacte important 
per a la ciutat, doncs, els fem un ajut perquè la col·laboració que fem moltes vegades 
és en la negociació que vinguin segons quins congressos a la ciutat i, per tant, ens 
demanen una col·laboració. I és en aquest sentit, doncs, que també vam fer aquesta 
aportació. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, donant resposta a la qüestió que ens 
plantejava la senyora Pèlach respecte a aquesta entrada de petició sobre la propietat 
d’uns locals del constructor que esmentava d’utilització de centres cívics, efectivament, 
quan ens va arribar aquesta notificació ho vàrem passar al departament de Patrimoni 
perquè pugui fer les comprovacions oportunes de si realment això és així o no és així o 
quina és la discrepància que hi ha. Però com que, evidentment, doncs, l’entrada a 
registre ens va preocupar perquè estem fent ús d’aquest espai, hem iniciat converses 
telefòniques amb la constructora que ha entrat aquesta sol·licitud per registre i li haig 
de dir que hi ha tota la bona voluntat i que, per tant, sigui quin sigui el resultat de la 
consulta a Patrimoni, de ben segur que hi trobarem una solució. 

Respecte al criteri que em preguntava dels locals socials que tenim arreu de la ciutat i, 
en particular, em preguntava pel de l’Associació de Veïns de Sant Narcís Sud, en 
aquest cas, a prop de la plaça Empúries: com vostè sap, tenim set pols de centres 
cívics a la ciutat que es despleguen també en allò que en diem satèl·lits o locals 
socials, que la pretensió que tenen i la voluntat que tenen és de proximitat cap a la 
ciutadania que el seu centre de referència, centre cívic de referència li queda allunyat: 
Vall de Sant Daniel, Montjuic, Palau. 

En el cas de Sant Narcís Sud, ells van arribar a un acord amb un privat per tal de fer 
ús d’aquests pisos, amb un acord entre les dues parts. El que se’ns va demanar a 
l’Ajuntament és que donés un ajut per als consums d’electricitat i altres. Tot això està 
recollit en un conveni entre l’Ajuntament i aquesta associació. De totes maneres, en 
aquests moments estem intentant, doncs, que puguin ocupar un nou espai satèl·lit, en 
aquest cas, que depengui del centre cívic, i, per tant, ho normalitzaríem, en el sentit 
que passaria a ser un nou espai social, un local social a l’estil del que hi ha a la 
Devesa o en tots aquests altres indrets de la ciutat que li he comentat. 

Respecte al Pla integral del sector est: després del plenari al qual vàrem assistir molts 
dels regidors que estem aquí, els veïns ja ens van traslladar, els representants veïnals, 
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que abans d’assumir depèn de quines accions, ells volien desplegar al màxim el pla de 
xoc, el que ells denominen pla de xoc, sobretot en l’àmbit de seguretat i en l’àmbit 
d’ocupacions que estaven patint en el sector. Per tant, en aquests primers mesos el 
que hem fet és una especial insistència en el desenvolupament d’aquestes accions 
més immediates del pla de xoc en matèria d’habitatge i en matèria de seguretat.  

Les accions a què vostè es refereix no les ha detallat, però m’imagino que són 
programes que estem fent des de l’Àrea de Serveis Socials; són programes…, com 
vostè sap, aquí hi ha diferents projectes comunitaris, hi ha diferents àmbits d’actuació 
que no necessàriament es corresponen al pla integral. Per tant, imagino, pel que em 
diu, que estan emmarcades en aquest àmbit. Aquestes accions s’han continuat 
treballant. I en paral·lel, el responsable del Pla integral de Girona est ha estat 
interlocutant amb totes les àrees, perquè –com saben– aquest és un pla, com tots els 
integrals, molt transversal, per tal de prioritzar una a una totes aquelles mesures a què 
les diferents àrees s’havien compromès, en ares de tenir un plenari d’aquí a no moltes 
setmanes i poder detallar, que és el que ens demanaven els representants veïnals 
d’una manera més concreta sobre un calendari, quines accions es faran des de cada 
àrea.   

I, finalment, respecte als treballs en benefici de la comunitat, del senyor Albertí, m’ha 
estranyat perquè aquesta modificació va passar pel plenari, és a dir, va passar a 
aprovació del plenari, perquè és així, cosa que ho justifica. Des de l’Àrea de Drets 
Socials continuem aquelles que fan referència a infància i adolescència i a serveis 
penitenciaris; per tant, aquestes les continuem treballant des de l’àrea. Però la realitat 
era que la majoria de TBC es desenvolupaven a l’Àrea de Sostenibilitat, és a dir, 
aquelles feines que s’encarregaven a canvi, doncs, de commutar les sancions es feien 
des d’aquesta àrea; es va creure oportú que el control i seguiment nosaltres no el 
podíem fer perquè eren accions que a nosaltres ens dificultaven molt fer el control i per 
això es va traslladar a l’Àrea de Sostenibilitat.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, tinenta d’alcalde. I 
ara el senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Referent a aquest 
pagament a què la senyora Pèlach fa referència d’aquests 50.000 euros, en aquest 
moment, vull, doncs, a l’àrea estem fent tota una revisió. En aquest moment no li puc 
donar una contesta amb tots els detalls que es mereixeria, en els propers dies 
l’informaré exactament a què corresponia i el perquè. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies, vicealcalde. I ara 
el tinent d’alcalde Joan Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Referent al conflicte de Setex, 
nosaltres vàrem rescindir el contracte i varen quedar algunes coses que nosaltres 
entenem que hem de defensar i que ells consideren que no haurien de ser així, com 
són el tema dels sensors, el tema dels diners gastats en publicitat i algunes qüestions 
d’aquest tipus. No està tancat el tema perquè hi han discrepàncies entre el que 
nosaltres demanem i el que ells proposen, per la qual cosa nosaltres hi anirem 
insistint. 

Pel que respecte al senyor Terés, sobre la catalogació de l’edifici Forné, no sé si hi 
eren vostès, però hi va haver un acord de suspensió del procediment en aquest 
Ajuntament, que es va portar i es va aprovar. Però davant de les discrepàncies que hi 
han he demanat un informe a una persona reconeguda en el sector, i de prestigi, per 
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determinar fins a quin punt aquest edifici ha de tenir la catalogació o no. Ja saben 
vostès les males experiències que tenim a l’Ajuntament i el que ha costat als 
ciutadans. I davant d’aquest dubte, doncs, jo voldria tenir aquesta tranquil·litat.  

I referent al tema de Caldes de Montbui, si no me pot especificar més, jo sé que ara 
hem demanat una cessió d’uns terrenys per fer l’alineació amb el vial; no sé si es 
refereix a aquest cas. És per regularitzar aquesta situació en la qual se’ns ha de cedir 
aquest espai per fer l’alineació del vial. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Afegir només, 
perquè ho estem treballant des d’Arxiu i d’Alcaldia, que abans de final d’any 
presentarem un llibre que contindrà una biografia de Xavier Cugat. Està sent redactat, 
els autors són Joan Gay i Quim Rabaseda. Serà molt interessant. En el moment de la 
presentació aprofitarem per, doncs, fer una miqueta més d’acte una mica més lluït del 
que ha de ser aquest any Cugat. 

I, per altra banda, també respecte a la Santos Torroella, acabem de catalogar un dels 
arxius que conté, concretament el del fons de la Galeria Dalmau, que saben vostès 
que era un fons amb un valor importantíssim, que, de fet, aplegava documentació de 
Picasso, Dalí, Miró, etcètera. Seguidament el digitalitzarem i així el podrem fer 
accessible a tot el món a partir d’aquest excel·lent web que tenim des de fa tants i 
tants anys, eh?, des de l’arxiu. I, per tant, és també una bona notícia perquè aviat 
també estarà això llest. I, per tant, anem avançant en la catalogació tant de les obres 
com dels arxius d’aquest fons i posant-lo a disposició de les persones i les persones 
que el volen estudiar, que hi tenen interès. 

14. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, al darrer 
punt de l’ordre del dia, que seria el de precs i preguntes. I aquí aprofito per excusar la 
tinenta d’alcalde Isabel Muradàs, que per motius d’haver d’atendre determinades 
obligacions familiars que necessiten la seva presència, doncs, s’ha d’excusar. Espero 
que comprenguin la situació.  

I, doncs, si hi ha alguna intervenció… Senyora Veray… 

Essent tres quarts i un minut de vuit del vespre, la senyora Maria Isabel Muradàs 
i Vàzquez abandona el Saló de Sessions. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, en aquest 
Ajuntament des de fa trenta anys, de tota la vida des que es va recuperar la 
democràcia i així ho vaig trobar l’any 2003 quan vaig arribar, hi havia com un pacte no 
escrit que l’11 de setembre es retiraven les quatre banderes que presideixen la façana 
d’aquest Ajuntament amb l’excusa o amb l’argument que es portaven a la tintoreria; el 
dia 12 de setembre es tornaven a penjar i no hi havia més problema ni complicació. 

El senyor Puigdemont en el seu primer mandat com a alcalde va trencar aquest pacte 
no escrit que hi havia de totes les forces polítiques i el seu primer 11 de setembre les 
va retirar i ja no va tornar a col·locar la bandera espanyola. Vostè com a alcaldessa 
d’aquesta ciutat el que va fer el dia 10 de setembre o 11 al matí ha sigut una versió 
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segona o punt dos del que va fer el senyor Puigdemont en el seu primer 11 de 
setembre com a alcalde, però «a lo cutre». I deixi’m dir-li-ho així, perquè resulta que la 
de Girona està lligada al «màstil» i, per tant, ningú la veu; que l’europea està baixada i, 
per tant, hi és però no es veu, que la senyera oneja i que l’espanyola ha desaparegut. 

Jo li vull recordar que vostè té una sentència ferma que l’obliga al compliment de la 
Llei de banderes, que és que hi hagi a la façana d’aquest Ajuntament les quatre 
banderes que he citat. Per tant, li demano que demà mateix resolgui aquesta situació, 
no tan sols tornant a col·locar la bandera espanyola en el «màstil» que li pertoca, sinó 
hissant de manera correcta les que en aquests moments no estan hissades de manera 
correcta, que són: una, la de la mateixa ciutat i, l’altra, la d’Europa. 

Per tant, aquest és el primer prec que li volia fer. 

Segon: miri, em preocupa veure en els mitjans de comunicació que algú –el mitjà de 
comunicació diu que formava part d’una formació política, però ni hi entraré–, els 
mitjans de comunicació diguin que algú va accedir al balcó de l’Ajuntament i sobre la 
senyera que hi havia penjada, que ens representa a tots els catalans, s’hi va col·locar 
una estelada sense que per part d’aquest equip de govern es fes res per evitar que 
algú accedeixi al balcó de l’Ajuntament ni res per retirar-la al moment, quan saben 
perfectament que la senyera és aquella bandera que ens representa i amb la qual 
tothom se sent còmode i la bandera independentista, l’estelada, només és la bandera 
d’alguns. 

Per tant, jo li demano aquí dues coses: primera, que m’expliqui com pot ser que 
s’exhibeixi al balcó de l’Ajuntament i aquí no passi res. Per tant, que m’expliqui 
aquesta permissivitat. La foto que publica algun mitjà de comunicació hi ha la persona 
penjant la bandera; per tant, no em diran que no poden saber qui ho va fer. Perquè 
aquesta permissivitat pot crear uns antecedents que en qualsevol moment qualsevol 
persona accedeixi al balcó de l’Ajuntament i pengi qualsevol cosa que li passi per la 
barretina. Crec que aquesta permissivitat seva ens pot abocar a una situació de 
desgavell que jo crec que ningú la vol. 

I, segona: com li deia, doncs, home, que siguin rigorosos, perquè, clar, quan pengen 
coses que a vostè li agraden, que vostè defensa, eh?, com és l’estelada, vostè fa 
veure que no se n’adona; estic convençuda que si pengessin altres coses, vostè seria 
la primera de denunciar qui ho ha penjat i de fer-ho retirar. Per tant, li demanaria en 
aquest sentit una mica de rigor i que es comporti com l’alcaldessa que ha de ser de 
tots els gironins, dels que comparteixen la voluntat independentista que té vostè i 
aquells que no la compartim. I que, per tant, ahir celebràvem la Diada de Catalunya, 
perquè era la Diada de Catalunya, però des del respecte a aquells que volen la 
independència, però demanant també sobretot respecte per a aquells que no la volem. 

I un altre tema que volíem preguntar avui, i era amb relació a quina és la planificació i 
quin és el motiu pel qual han decidit començar obres de millora dels carrers de la ciutat 
de Girona quan tothom torna a estar a Girona, és a dir, al mes de setembre. 
Sincerament, he de dir que a qui se li ha ocorregut tallar avui una de les entrades de 
Girona, que és el carrer del Carme, quan començaven les escoles. I que, a més, ja em 
sap greu dir-ho, estava mal senyalitzada i la gent s’hi trobava al bell mig. Per tant, la 
setmana passada era Joan Maragall i carrer de la Creu a la zona del Cor de Maria; 
avui ha sigut al carrer del Carme. Escoltin, no podien fer tots aquests arranjaments, 
que són necessaris, ho entenc i hi estem d’acord, al mes d’agost que el moviment a la 
ciutat de Girona baixa? Ho hem de fer al mes de setembre i a més hem de tancar una 
de les entrades de la ciutat com és el carrer del Carme el dia que comencen les 
escoles?  
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Jo, sincerament, m’agradaria que m’expliquessin com fan les planificacions. I, home, 
els demanaria que a partir d’ara intentem tots planificar millor per evitar, doncs, que les 
obres de millora, que són necessàries i s’han de fer, es facin en moments que són 
menys perjudicials per a la mobilitat de tots els habitants aquí a la ciutat de Girona. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C´s): Gracias, señora alcaldesa. La semana pasada 
veíamos como uno de los concejales de este consistorio, ( . . . ) la alcaldesa, retirar 
una de las banderas del edificio consistorial, contraviniendo las leyes. Les recuerdo 
que uno de los anteriores alcaldes, ahora presidente de la Generalitat, ya rectificó el 
error de haberla retirado y, por tanto, decidió cumplir con las leyes. Por desgracia, este 
fin de semana hemos visto como se ha accedido a la petición del señor Salellas, y, por 
tanto, ustedes han vuelto a incumplir la ley.  

Este Ayuntamiento debe ser respetuoso y responsable, debe velar por los intereses de 
todos, omitiendo el populismo y los gestos que no nos llevan a ningún lugar. 

Usted, alcaldesa, no debería ponerse en manos de los antisistema; lo que debería 
saber es que su obligación es gobernar para todos y no solamente para los suyos.  

Tenemos unas cuantas preguntas que nos gustaría que no omitiera y que respondiera 
sinceramente: ¿Quién ha sufragado el video en que aparecen los concejales del 
equipo de gobierno de CiU y la alcaldesa misma animando a acudir a la manifestación 
separatista del Once de Setiembre? 

Segunda: ¿Por qué se utilizan las redes sociales del Ayuntamiento para realizar actos  
donde se piden y pregonan decisiones inconstitucionales e ilegales? 

Tercera: ¿Quién ha dado la orden de la publicidad en las redes sociales del 
Ayuntamiento de elementos no institucionales exclusivamente de ese consistorio? 

Cuarta: ¿Quién ha dado la orden de retirada de la bandera española y la europea de la 
fachada del Ayuntamiento? ¿Es consciente dicha persona de las sanciones que nos 
puede acarrear? Cabe recordar que el desconocimiento de la ley no exime de su 
cumplimiento. 

Y quina y última: ¿Se da cuenta de que apoyando elementos, comentarios o actitudes 
ilegales causa un grave perjuicio al Ayuntamiento que prometió dirigir y defender? 
¿Con qué supuesta legitimidad moral e institucional podrá intentar aplicar la ley si 
usted es la primera que no la cumple? 

Gracias.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. El passat mes de febrer es va 
aprovar en aquest Ple una moció presentada pel Grup d’Esquerra-MES en la qual el 
meu grup va fer l’aportació de celebrar el Dia mundial de la salut mental, unes 
jornades, aquest dia és el 10 d’octubre, i per tant, queda menys d’un mes, està a tocar, 
i ens agradaria saber què és el que estan organitzant per a aquest proper 10 
d’octubre. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Referent al tema de l’ordenança de marxants, volia fer una pregunta: s’ha informat de 
nou als marxants del canvi de la normativa, de la nova ordenança? Perquè he rebut 
queixes que no se’ls ha informat i se’ls estava començant a sancionar sense tindre 
constància d’haver fet canvi d’aquesta ordenança. 

Després, una altra pregunta: ja sé que queda una mica, però pensant ja en Nadal, 
pensen repartir més les llums de Nadal pels barris de la perifèria que no siguin el 
centre de Girona? Perquè jo crec que també tenen dret a tindre il·luminació de Nadal. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo faré 
un prec i una pregunta. El prec és sobre les pistoles Taser: aquest estiu, fa poques 
setmanes, hi ha hagut la darrera víctima, que sapiguem, de les pistoles Taser. Aquesta 
ha transcendit perquè era una persona esportista molt coneguda. En el Ple de fa un 
any ja vàrem demanar informació sobre aquestes pistoles i se’ns va respondre les 
vegades que s’haurien utilitzat aquí a Girona i en quins contextos. Bé, també se’ns 
deia que la policia municipal de Girona disposa d’aquestes pistoles Taser. 

Nosaltres recordàvem que el Comitè contra la Tortura, de les Nacions Unides, demana 
que totes les institucions es desfacin d’aquest tipus d’arma, perquè poden ser un perill 
de cara als drets de la ciutadania. I, per tant, tornem a repetir el mateix prec: que 
desapareguin aquestes pistoles que estan considerades una arma perillosa. 

A veure, s’han donat casos de persones que han estat atacades amb aquesta pistola 
la resposta en aquell moment no s’ha notat, però al cap d’unes hores han acabat 
morint. Vull dir que les conseqüències de la utilització d’aquestes pistoles a vegades 
no és immediata, sinó que és al cap d’unes hores o un dia o fins i tot dos o fins i tot 
tres. I d’això hi han estudis. Per això demanem que es retirin d’una vegada. 

I, després, la pregunta és sobre l’estat del protocol amb l’exèrcit per tal d’evitar la seva 
presència a l’Expojove, a veure com estan les negociacions i com s’està tractant. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, la primera pregunta és: després 
de conèixer-se que el senyor Carceller, propietari d’Estrella Damm i, diguéssim, 
familiar d’un dels fundadors de la Falange Espanyola, doncs, ha arribat a un acord per 
pagar 93 milions d’euros –93 milions d’euros– perquè com que s’ha vist que era un 
defraudador fiscal permanent i des de fa molts anys, ha arribat a un acord, i perquè no 
vagi a la presó pagarà 93 milions d’euros. Ens agradaria saber si consideren que 
aquest fet hauria d’alterar o no la política que Estrella Damm sigui el principal 
patrocinador d’esdeveniments culturals de la ciutat i de les fires, que, a més, té un 
component curiós que és que promovem que la gent no begui alcohol, però Estrella 
Damm és el nostre patrocinador de Fires. Però més enllà d’això, si el fet, doncs, que 
sigui una empresa d’un defraudador fiscal com el senyor Carceller els fa alterar o no la 
seva política de patrocinis. 
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El segon és saber quin model plantegen a nivell de la xarxa judeística i de recull de la 
memòria històrica i dels arxius i dels calls, que vam aprovar que ens adheriríem a una 
xarxa catalana, si aquesta està previst únicament que hi participin ciutats amb call o 
també ciutats que tenen altres elements, diguéssim, d’història judaica durant l’època 
medieval. 

I, llavors, la tercera pregunta és al voltant dels aparcaments de la ciutat, que ens 
agradaria que ens expliquessin en quina situació es troba realment pel que fa 
referència a l’aparcament del carrer Emili Grahit i de la plaça Miquel de Palol, que hem 
pogut llegir-ho als diaris i si ens poden explicar quin és l’estat en concret. 

I la quarta –i em sap greu que no hi hagi la senyora Veray–, però jo la felicito, la felicito 
i molt perquè va treure la bandera espanyola, si no és que la tragués algú que no 
sabem qui va ser, però nosaltres hem donat per fer que havia sigut una decisió de 
l’alcaldessa. I en aquest sentit, doncs, agraïm que la tragués. I el que li demanem és 
que no la torni a penjar: en aquest consistori democràticament hi han divuit regidors 
que es diuen o que ens diem independentistes, la ciutat de Girona ha votat 
reiteradament per assolir la república catalana. Ahir milers de gironins vam tornar a 
sortir al carrer. I entenem que la bandera espanyola avui només representa tot el 
contrari dels anhels que precisament els gironins i les gironines majoritàriament 
defensen. 

I el que li demanem, per tant, és que no la torni a penjar; la bandera espanyola no ha 
de penjar, no ha d’onejar a l’Ajuntament de la ciutat, perquè democràticament els 
gironins i les gironines han decidit que el camí que volen és el de la independència i el 
de la república catalana. I esperem que vostè, doncs, segueixi amb aquest compromís. 
L’ha tret ara que era l’11 de setembre, entenem que és un bon moment per treure-la i 
que no la torni a posar. 

I ja sé que no hi ha la senyora Veray, però sí des de l’esquerra independentista de la 
ciutat reivindiquem tranquil·lament que ahir vam penjar una estelada al balcó de 
l’Ajuntament –encara que no hi sigui li ho explico– i que ho tornarem a fer tantes 
vegades com faci falta, perquè d’aquesta manera entenem també que representa un 
anhel majoritari de la ciutat. I ahir molts gironins…, de fet, si vostès haguessin estat a 
la plaça ho haguessin vist, va ser una de les accions més aplaudides de l’11 a les 
dotze quan una persona va penjar l’estelada al balcó.  

Nosaltres si governéssim l’haguéssim penjat ja directament com a equip de govern. 
Com que aquest equip de govern entenc que fa uns equilibris estranys, que, bé, traiem 
la bandera espanyola, però no posem l’estelada perquè hi ha el PSC, i així suposo que 
hi ha més bon equilibri, no ho va fer. Però, llavors, doncs, l’esquerra independentista, 
senyora Veray –que la veig per allà–, penjarem l’estelada l’11 de setembre del balcó 
tantes vegades com faci falta. I esperem que l’any vinent directament no faci ja falta 
perquè siguem una república independent. 

Gràcies. 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Moltes gràcies, senyor Salellas. La senyora 
Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Algunes preguntes. En primer lloc, 
amb relació a l’esdeveniment Escape in the Park, alguns dubtes que no hem pogut 
resoldre en consultar la informació que se’ns ha facilitat: en primer lloc, quines són les 
taxes que ha pagat, doncs, aquest particular per organitzar aquest esdeveniment?  
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En segon lloc, quines són les despeses que ha assumit l’Ajuntament per a 
l’organització per tirar endavant, per celebrar aquest esdeveniment: tanques, recollides 
de residus, etcètera? Quines són aquestes tasques que ha assumit? 

I també si ja s’ha fet algun tipus de control de si s’han complert els requisits que es van 
imposar. Precisament, en poder consultar l’esdeveniment vam veure que des de l’Àrea 
de Sostenibilitat s’havia fet tota una sèrie de demandes perquè es tinguin en compte a 
la celebració d’aquest esdeveniment, doncs, saber si s’ha exercit algun tipus de 
control, si s’ha fet algun tipus d’acció per realment revisar que s’hagin complert 
aquests requisits. Fins on nosaltres sabem, el que sí que vam poder veure és que dies 
després encara quedaven restes a la zona de l’esdeveniment del que havia estat 
aquest.  

Per tant, doncs, aquestes preguntes amb relació a l’esdeveniment Escape in the Park.  

I també, ja que hi som, doncs, preguntar quina és la previsió, em penso que en les 
previsions inicials s’havia parlat que potser el setembre ja es podria portar a ple el Pla 
especial de la Devesa, saber quina és la previsió. 

En segon lloc, i també centrant-nos en la Devesa, però en aquest cas volia anar, 
doncs, per a l’Àrea de Seguretat, saber com és que la policia municipal, tot i accedir a 
la Devesa perquè és cridada per a alguna acció, decideix no posar multes als cotxes 
que hi estan aparcats de manera fraudulenta, diguéssim, els cotxes que estan 
aparcats a l’entorn de la piscina, en aquest cas, quan no hi poden estar, com és que la 
policia accedeix allà però decideix no multar-los. 

També sobre el trasllat de la biblioteca Ernest Lluch, saber quin és el calendari previst. 
Són tres anys que portem ja sense biblioteca en el centre de Girona. Saber 
simplement, doncs, quan està previst que s’obri el punt de lectura, que segons ens han 
transmès sembla que és el que anirà de moment a l’espai previst a la Casa de Cultura. 
I saber també si finalment és un punt de lectura i no una biblioteca, diguéssim, amb tot 
el seu equipament i tots els seus serveis, doncs, exactament quins serveis inclourà 
aquest punt de lectura, quins horaris farà, si realment seran horaris amplis com els 
d’una biblioteca o seran més reduïts. I, en qualsevol cas, quina és la previsió de la 
biblioteca, o sigui, de tot l’equipament que inicialment s’havia previst per a aquest 
espai. 

També preguntar quan es preveu que hi hagin publicades totes les memòries de les 
diferents àrees de gestió municipal. Estem a setembre, em penso que a aquestes 
alçades demanar que hi hagin publicades les memòries de l’any 2015 no és ser massa 
agosarat. I, llavors, doncs, demanar si és que ja estan fetes, si us plau, que es posin a 
informació pública perquè tothom les pugui consultar. 

I, finalment, doncs, he hagut d’afegir una pregunta, perquè realment m’ha sabut molt 
greu que després de la nostra moció, d’alguna manera, hi hagués una intervenció per 
part de l’alcaldessa que ens vingués a dir que no sabíem el que s’estava fent a 
l’Ajuntament i que no coneixíem, no?, doncs, tot allò que s’està portant a terme. 
Sincerament, li he de dir que ens hem informat del que s’està fent i coneixem força el 
que s’està fent, sobretot des de l’Àrea d’Igualtat, que és l’àrea que fins ara ha liderat 
tot el que és la política de gènere en aquest Ajuntament.  

Més enllà del cas concret del cartell, que sí que m’havia transmès la regidora Eva 
Palau que s’estava portant, em penso que la moció anava força més enllà i havia força 
més accions. I, per tant, m’agradaria que des de l’Àrea d’Igualtat se’m detallés com 
s’estan portant a terme totes aquestes accions que vostè ha explicat que ja s’estaven 
portant a terme. Doncs, m’agradaria, sincerament, que es detallessin. 
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Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, un parell de qüestions. La primera, de fet, és 
un prec: crec recordar que ja n’havíem parlat en algun altre Ple anteriorment, és amb 
relació a la cobertura que donen els perfils de les xarxes socials institucionals amb 
relació als grups que no formem part de l’equip de govern i que estem a l’oposició. 
Crec que només se’ns dóna cobertura, per dir-ho així, durant els plens i s’havia 
acordat, doncs, que també es faria difusió de les iniciatives que tenen tots els grups 
polítics. Ara mateix no és així. 

I la pregunta era amb relació al Pla especial de Sant Narcís, el Pla especial urbanístic 
que teníem informacions, doncs, de ja fa bastants mesos que era un tema que 
s’estava elaborant. Voldríem saber en quin punt es troba, si ens poden facilitar aquesta 
informació. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
permeti’m que li formuli dos precs i dues preguntes. Comencem per un primer prec: 
ens agradaria que l’equip de govern reconsideri la decisió sobre el quiosc de 
l’avinguda Jaume I, que hem conegut que irà enderrocat. Hem anat seguint les 
informacions sobre aquest tema que s’han anat publicant a la premsa local i les que ha 
donat la senyora alcaldessa a la Junta de Portaveus, però tenim molts dubtes.  

Segons l’alcaldessa hi havia consens dels veïns en aquest tema, però dissabte llegíem 
a la premsa local que el vicepresident de l’associació de veïns, senyor Ferran Girón, 
negava aquest fet. De fet, avui tenim més de cinc-centes signatures, ens les han 
mostrat, de ciutadans, molts ells veïns del barri, demanant el mateix que nosaltres 
demanem: la reconsideració d’aquesta decisió. 

Per altra banda, ens preocupa que en poc temps hem vist la desaparició de dos 
quioscs de premsa: aquest de l’avinguda Jaume I i el de la plaça Catalunya, al·legant 
en els dos casos raons de mobilitat, que sincerament no entenem i que s’afegeixen a 
la desaparició de fa un temps del que hi havia a l’avinguda Santa Eugènia amb la 
confluència amb el parc Central. 

Els quioscs no són elements qualsevol del paisatge urbà; permeten als que passegem 
per la ciutat l’accés fàcil a la premsa diària i a altres publicacions. En definitiva, l’accés 
fàcil a la cultura. Perquè, com ahir escrivia un periodista i director d’un dels diaris 
locals –i cito textualment les seves paraules–, «esgarrifa pensar de què més pot ser 
capaç un ajuntament que menysté i liquida negocis culturals; els diaris, les revistes i 
els llibres són cultura, com aquell que esborra un gargot». Doncs, un cop més volem 
conèixer quines són aquestes raons tan importants de mobilitat que fan que s’adopti 
aquesta decisió. I preguem que el consistori, que es vanta de ser un motor de la 
cultura, reconsideri aquesta decisió. 

Una pregunta, una segona pregunta. Bé, en aquest cas, una pregunta: el dia 9 d’agost 
es va produir –suposo que ho deuen recordar els que estaven aquí a la ciutat– una 
forta ventada i calamarsada a Girona. A causa d’aquest fet, varen caure algunes 
branques d’arbre, algunes de grans dimensions. Aquest fet no és un fet excepcional, 
es pot considerar normal per les adverses condicions climàtiques. El que ens preocupa 
és que en aquest cas en varen caure dues de dimensions força considerables, una 
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sobre el jardí de la infància i, concretament, sobre les instal·lacions dels jocs infantils 
que hi ha allà, i l’altra, en el jardí d’infància que hi ha a l’avinguda Pericot. Bé, nosaltres 
el que els pregaríem, si us plau, en aquest cas els demanaríem, volem conèixer si s’ha 
pensat en solucions per minimitzar aquest risc en espais tan sensibles com aquests. 

També voldria preguntar, una segona pregunta, sobre l’estat del carrer Nou del Teatre, 
el carrer Móra i la plaça del Pallol. L’altre dia quan es va iniciar fa molts anys la 
construcció de l’aparcament i urbanització de la plaça del Pallol es va cobrir amb 
formigó el carrer Nou del Teatre, i es van protegir les llambordes amb un plàstic. No sé 
si hi han passat últimament i veuran que es visualitza aquest plàstic. Però han passat 
molts anys i el darrer tram d’aquest carrer, davant del Modern, es troba en un estat 
lamentable. Fa dies una persona amb mobilitat reduïda va estar a punt de patir un 
accident, ja que circulava amb cadira de rodes, va quedar travat i va estar a punt de 
patir un accident de conseqüències, afortunadament, ( . . . )  perquè algú el va ajudar. 

La meva pregunta és si es pensa encara…, sabem que es portarà a terme 
properament la licitació de les obres per acabar la plaça del Pallol i el carrer Nou del 
Teatre, però si provisionalment es podria fer alguna actuació per minimitzar aquestes 
efectes perniciosos. 

I, finalment, un últim prec: també els veïns del carrer Nou del Teatre me varen fer 
explícit que estan molt molestos perquè els dies que hi ha funció teatral quan aquesta 
s’acaba els operaris a altres hores de la matinada recullen els estris utilitzats a la 
funció i fan molt soroll i no respecten el descans dels veïns. Els pregaria, si us plau, 
que es prenguin les mesures oportunes per minimitzar aquest tema. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Amb relació a l’informe 
socioeconòmic, que és ampli, acurat i conté moltes i moltes dades, però com que en té 
tantes, a vegades te’n suggereix alguna més, no? Si es podria fer un matís en el tema 
dels sectors on es fa la inserció, perquè tal com està plantejat el document, el que 
marca són els sectors on hi ha els aturats, a la plana…, a la plana 8. A la plana 8 es 
posen els aturats i el sector dels aturats, si es podria demanar, si fos fàcil i no genera 
molta feina, que es pogués fer gràficament els nous ocupats el sector que genera 
aquesta ocupació. Perquè aquí es planteja a la inversa; aquí es planteja el sector en 
els que estan desocupats, a més, desagregat i és anual i complica una mica la lectura. 
Seria dir: doncs, mira, d’aquest sector tants, tants, tants. 

En aquesta mateixa línia, i atès, almenys així s’ha manifestat, que hi haurà una aposta 
important pel tema de l’ocupació i tot plegat, si seria possible –que crec que ha de ser-
ho– veure l’índex d’ocupabilitat de les persones que han passat per aquests itineraris. 
És a dir, estem creant nous llocs de treball, també evidenciar el sector en què es 
creen, i d’aquests, doncs, quines d’aquestes persones que han generat o que ocupen 
aquest lloc de treball vincular-ho al servei d’ocupació i veure si són… Això també ens 
donarà indicadors de l’èxit dels programes. 

Només era un suggeriment, que ja dic que és que el document és ampli, però jo crec 
que ens ajudarà més a visibilitzar més l’ocupació que la no-ocupació, perquè aquest 
document visibilitza molt la no-ocupació; en canvi, podríem [considerar-ho #, 3.11.49] 
en positiu. 

Gràcies.  
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Després, sumar-me al que des de Ciutadans apunten amb relació al dia 10 d’octubre, 
doncs, em sumo a la seva pregunta i sol·licitud de fer un acte. 

I com a últim, una qüestió que vam veure anunciada, que el pla especial i el pla social 
de les Pedreres vam llegir que estava pendent d’aprovar o que ja estava molt pactat. 
Com que ens va generar inquietud, vàrem mirar si per la web podíem accedir a les 
actes, si s’havien fet més reunions de la taula, i no les hem sabut trobar; per tant, 
entenem que no se n’ha fet cap altra, però, en canvi, sí que s’anuncia que hi ha 
l’aprovació. Si es podria comentar què és el que fa que des de l’última acta, en què no 
hi havia acord, a avui, que no n’hem trobat, eh? –segurament no hem sabut buscar 
bé– cap altra més, s’hauria ja firmat, que sí que ja s’ha arribat a un acord. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Acaba la senyora 
Roca. 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Dues preguntes i un prec. La 
primera pregunta és quina és l’opinió del Govern sobre el voluntariat. I això ve perquè 
hem sabut que una vintena de persones faran de voluntaris en el Mapping d’enguany o 
han fet de voluntaris en el festival aquest. I la reflexió ve pel fet que aquest festival rep 
quasi 150.000 euros de diner públic i no entenem per què un festival que rep aquests 
diners ha de funcionar bàsicament amb gent voluntària. Aquesta és una pregunta. 

La segona pregunta és saber com està el Pla d’usos del castell de Montjuïc. 

I, per últim, un prec, i és que el ROM dóna un termini de quinze dies per respondre 
totes les preguntes i nosaltres, i principalment en matèries de cultura, estem esperant 
preguntes des de fa més temps. Concretament, hi ha preguntes des del dia 1 de juny; 
per tant, ja ha passat tot aquest termini. I, en fi, quan preguntem una cosa és perquè 
ens interessa. I, per tant, doncs, el prec que fem és que, si us plau, se’ns responguin 
les preguntes més ràpidament, dintre del termini que marca el ROM. De fet, són les 
preguntes, vaja, de sempre: música en viu, cultura als barris, Modern, etcètera. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, senyora 
Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Trenta segons per al·lusions, ja que el senyor 
Salellas m’ha dedicat les seves paraules. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, ( . . .) al·lusions. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, però una cosa molt ràpida a vostè, jo crec 
que li he de dir: tenint en compte que el senyor Salellas acaba d’autoinculpar-se en 
nom de la CUP d’haver accedit al balcó de l’Ajuntament a penjar una estelada, espero 
i li demano que vostè actuï en conseqüència i, per tant, sigui denunciat i sancionat 
degudament el partit o aquesta formació política, la CUP, per haver incomplert la llei, 
les ordenances municipals d’aquest Ajuntament, com han fet altres ajuntaments 
governats per Esquerra Republicana, en què van ficar multes a persones que havien 
accedit a la façana de l’Ajuntament a penjar banderes diferents, en aquest cas, 
l’estelada. 

Per tant, li demano, si us plau, que actuï en conseqüència i denunciï i sancioni la CUP 
per haver accedit a l’Ajuntament i penjar una estelada. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. A veure… 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, no, és per a vostè, perquè en el Ple anterior, i 
precisament també a precs i preguntes, la CUP va fer al·lusions directes i que no eren 
certes cap al meu partit, i jo vaig demanar el torn de paraula per desmentir allò que el 
regidor Salellas havia dit i vostè no me la va donar. Avui sí que vostè també per 
al·lusions directes al partit de la senyora Veray també en l’apartat de precs i preguntes 
li dóna i la paraula. I jo li demano que, si us plau, segueixi un criteri: si a mi no em va 
deixar respondre una al·lusió directa cap al meu partit en l’apartat de precs i 
preguntes, no entenc per què avui vostè sí que deixa contestar un altre partit també 
per al·lusions directes. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si els sembla, comencem a 
respondre els precs i les preguntes. Començarem també per ordre i cadascun dels 
regidors o tinents d’alcalde, doncs, anirem responent d’acord amb les nostres 
competències el que sigui necessari, eh?  

Per tant, crec que el primer a respondre és el senyor Sastre. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Només amb 
relació al Pla especial de la Devesa, ara mateix es troba en l’última fase de redacció 
de la memòria del pla. De moment coneixíem els plans d’ordenació. Però, a més a 
més, amb aquest afany de buscar el màxim consens amb totes els actors que hi poden 
ser implicats en aquest moment, especialment els veïns, falten un parell de reunions 
per poder fer un intercanvi d’opinions. I en el moment en què hàgim fet aquest 
intercanvi, si hi ha alguna modificació es farà i quan tot això ja estigui incorporat, serà 
el moment de portar-ho a ple per a aquesta aprovació inicial. Que recordo que 
l’aprovació inicial en principi hauria de ser per junta, però amb la voluntat aquesta que 
sempre diem que no és un pla de govern, sinó un pla de ciutat, es portaria ja 
directament en aquest plenari. I ja està. 

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

Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca (CiU): Bé, gràcies, alcaldessa. Referent al codi 
ètic de l’Expojove –a l’Ester–, bé, la secretaria del Patronat ha fet una primera 
proposta inicial que, precisament, tinc una entrevista amb ell per portar-la…, o sigui, 
aquesta mateixa setmana, abans de divendres, posarem a disposició dels membres 
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, per abans de fer el plenari del dia 26 
poder tenir i poder treballar dins de l’ordre del dia del plenari aquest codi ètic, o sigui, 
tenir ja el primer esborrany, que ja demà o demà passat podem mirar de passar-lo a 
consideració del consell, dels membres del consell. 

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

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, responc conjuntament a 
la senyora Pujola i al senyor Calvo als temes del Dia de la salut mental: el que hem 
valorat és que més que fer una activitat nosaltres com a ajuntament, el que fem és, 
lògicament, donarem… És que volia mirar el correu, però tinc limitació i no li ho puc dir 
exactament. Ens han fet arribar les entitats implicades en salut mental les activitats 
que faran durant aquests dies. És que ara no els ho vull dir erròniament. El que farem 
és, evidentment, els donarem tot el suport i jo personalment participaré en alguna 
d’aquestes taules rodones. Sí que sé de cert una data, que és el dia 8 d’octubre, que 
és el dissabte, d’acord?, que hi ha l’acte central que fan a la Rambla, com cada any –
segur que hi estareu convidats tots vosaltres. Però també hi participarem. Hem cregut 
que és millor donar suport i participar activament en els actes que les entitats 
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organitzen i que creuen ells els temes que són més adients de parlar cada any que no 
fer un acte nosaltres a més a més, d’acord? 

Anunciar també…, que el senyor Calvo em feia memòria abans en el «Kit Kat» aquest 
que hem tingut que quedava pendent de convocar la Taula de Salut Mental. Gràcies, 
al senyor Calvo que m’ho ha dit, demà mateix sortirà la convocatòria de la Taula de 
Salut Mental. 

I ara si li sembla, senyora alcaldessa, responc el tema dels usos del castell de 
Montjuïc com a regidora de barri, eh? És un tema no és fàcil, però com a regidora de 
barri m’he posat com un dels punts a intentar reconduir. Hem de ser conscients que a 
Montjuïc tenim un castell, hem de ser conscients que la ciutat de Girona té un castell a 
Montjuïc, que és un patrimoni cultural. I, conjuntament amb la Regidoria de Cultura ja 
hem començat a parlar d’anar-li… Hi havia un projecte que era un macroprojecte que 
hem de ser conscients que no el podrem fer, però des d’aquell macroprojecte fins a no 
fer res hi han coses entremig. Doncs, ho estem portant, analitzant. I jo crec i 
m’agradaria que en aquesta legislatura, no dic que immediatament, però d’una forma 
gradual, el castell de Montjuïc comenci a tenir el que es mereix com a patrimoni 
cultural: una bona imatge i la gent de Girona sigui conscient que tenim un castell. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte a les qüestions 
d’Escape in the Park, ja he anotat quin pagament de taxes són les taxes establertes: 
em sembla que són al voltant d’uns 200 i escaig euros. Se’ls ha de girar ara al final de 
la liquidació de tot el tema de la llicència i hi ha també això de les taxes i pròpiament la 
neteja. Ara s’està fent el tancament. Jo avui he estat reunit amb ells. 

També se’ls ha demanat una memòria a Eumes perquè expliquin i valorin com van 
veure ells pròpiament el festival. I a ells se’ls ha demanat una memòria explicativa 
també de l’entrada de gent, tant percentual que era d’aquí o era de fora. Això ho hem 
de rebre la propera setmana, setmana i mitja. Se’ls farà arribar, si volen, una còpia de 
la memòria pròpiament que em presentaran tant Eumes com la mateixa promotora del 
festival. I complementaré, no sé si els ha fet arribar una resposta la Regidoria de 
Sostenibilitat o l’han de rebre, perquè jo sí que en tinc una còpia i suposo que els l’ha 
tramesa, a una pregunta que em sembla que havia fet el senyor Lluc Salellas, es 
complementarà amb aquesta quan es faci el tancament global, que s’ha de fer la 
setmana vinent, on inclouran també la llicència i la taxa. 

Respecte a la pregunta del punt lectura, sí, ja se’ls va donar resposta i ho tornaré a 
reiterar: és un punt de lectura, que, evidentment, tindrà obert totes les hores que siguin 
necessàries, farà les funcions pròpiament d’horari en si mateix de biblioteca, però 
tenint en compte que no és ben bé una biblioteca, sinó un punt de lectura de caràcter 
provisional fins que no es duguin a terme les obres definitives de consolidació de la 
biblioteca en aquest espai central de la ciutat de Girona. 

Vaig estar reunit amb Alcaldia, amb l’alcaldessa, en principi teníem voluntat d’obrir 
aquest mes d’octubre ja aquest punt de lectura, és a dir, un cop ja iniciat el curs 
escolar, doncs, que ja pugui ser un punt on els alumnes puguin anar-hi. Quedava una 
mica pendent el tema de fixar la partida per al manteniment d’aquest punt de lectura, 
perquè hi ha una persona allà que estarà destinada, doncs, a vetllar perquè funcioni. I 
ja els dic, la voluntat és que aquest primer d’octubre tindre obert aquest punt de 
lectura. 

El trasllat, fa una pregunta realment complexa de respondre, primera, per dues raons: 
no només va ser la troballa de les restes arqueològiques, sinó també una troballa 
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arqueològica de la Diputació de la necessitat de reforma del mateix edifici. És a dir, ara 
tenim converses tant amb els serveis tècnics d’urbanisme, el senyor Alcalà també n’és 
coneixedor, que ho porta, en aquest cas, en Carles Lloret, que és l’arquitecte 
municipal, conjuntament amb l’arquitecte designat per part de la Diputació, perquè la 
Diputació saben que també té el projecte de la reforma integral de l’edifici. I els podré 
marcar en breu exactament el cronograma d’obertura d’aquesta biblioteca; és una 
qüestió ja no tant política, sinó tècnica de marcar les passes que s’han de seguir per 
respectar, doncs, proteccions de dur a terme…, bé, protecció pròpiament de l’edifici, 
resguardar espais que es toquen perquè no afecti l’obra futura de la Diputació. 

No és fàcil, jo quan tingui la resposta definitiva a nivell tècnic, si volen també em 
reuneixo i els explico, i entendran el motiu del perquè els tècnics han hagut de frenar i 
analitzar amb major mesura aquest tema. 

Finalment, el tema del soroll de la recollida –no sé qui m’ha fet la pregunta– de quan 
acaba una funció teatral, doncs, suposo que és la recollida d’estris o la marxada del 
camió i tal, home, miraré perquè es pugui millorar això i que no afecti… Suposo que fa 
més referència a la gent de la plaça Pallol que no pas a la pujada del Teatre (veus de 
fons). Abans de les escales. Doncs, mirarem de vetllar perquè això sigui així, per 
millorar aquesta qüestió. 

Quant al tema de la pregunta de la senyora Maria Mercè Roca, ha fet una pregunta i jo 
no sé si haig de respondre jo o no, perquè parlava del concepte voluntariat i després 
m’introdueix el tema de Mapping. No ho sé, barrejar dos conceptes en la pregunta i 
després m’introdueix el cost del que significa el Mapping. Jo entenc que la pregunta va 
més referenciada al que és el cost pròpiament del Mapping, o no sé si al voluntariat. 
Llavors, jo li contestaré el que fa referència al que és el festival de Mapping: entenem 
que és un festival que dóna un valor afegit. Evidentment, té un cost elevat, estem 
treballant per la ponderació del cost i així mateix que hi hagi el que sempre hem dit, la 
xifra màgica d’arribar al 33 per cent quant a aportació pública, el 33 privada i l’altra 
sponsors, i anirem treballant en aquest sentit. 

La incorporació de voluntaris en qualsevol tipus dels festivals, bé, jo entenc que és una 
voluntat de la mateixa entitat, però és que quan s’hi apunten és que realment la gent hi 
vol participar; per tant, jo no entraré a valorar si entren o no entren a participar. Jo crec 
que és bo en aquest sentit que hi hagi aquesta voluntat participativa. 

De totes maneres, si vol, ens asseiem, ho valorem i intentem mirar una fórmula que 
pugui realment ser molt més adient o… amb el cost pròpiament del festival. 

I quant a la manca de resposta o no resposta a quinze dies, són em sembla tres o 
quatre preguntes setmanals per part del seu grup a Cultura, eh?, tranquil·lament. 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Ens interessa molt. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Sí, però també ha de tindre en compte que els 
tècnics han de treballar per poder donar sortida a tot allò que nosaltres també volem. I, 
és clar, col·lapsar a base de preguntes… Jo moltes els les he contestat aquí 
públicament: la del Modern, vostè feia referència al Modern, al Pla de barris…, els les 
he contestat en el Ple. Evidentment, ens posarem al dia en totes aquelles respostes 
que facin falta, però, entengui’m, a Cultura tenim les mans que tenim i tenim els 
projectes que tenim; intentem donar sortida el més àgil possible a totes les qüestions. 
I, evidentment, hi han urgències o qüestions de caràcter més ( . . . ) que hem de donar 
resposta de manera immediata. Però em posaré al dia, demà ho revisaré i mirarem 
que tots els seus dubtes i preguntes puguin ser respostos. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Plana… 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Començaré pel senyor 
Granados. L’ordenança de modificació del reglament del mercat va ser elaborada 
conjuntament amb els representants dels marxants, ha sigut un reglament conjunt; per 
tant, tots els marxants haurien de saber aquest reglament. 

Per altra banda, a part que ells hi han col·laborat –evidentment, no tots i cada un d’ells 
hi han col·laborat, però els seus representants, les dues associacions de marxants sí 
que han intervingut en la redacció del reglament–, però a part d’això, un cop aprovat i 
un cop ja havent passat el termini d’al·legacions –que no n’hi va haver, per tant, va 
quedar ratificat–, vam enviar a tots els marxants el reglament amb la informació dient 
que s’havia modificat. Per tant, m’estranya que les persones que s’han dirigit a vostè 
no el tinguin. En tot cas, si em vol facilitar qui són, nosaltres els el podem fer arribar. 

Quant als llums de Nadal, doncs, l’any passat ja vam començar a estendre els llums 
de Nadal per algun dels barris de la ciutat i aquest any els estendrem ja molt més a 
tots els barris, que tindran un… Ja ha entrat també dintre del plec de clàusules 
d’aquest any de la licitació dels llums estendre-ho a tots els barris. Per tant, per 
descomptat, és clar que sí, tots els barris tenen dret a tenir llums, i, per tant, aquest 
any els tindran. 

Em sembla que ja passàvem al senyor Calvo, pel tema de l’informe socioeconòmic, 
que el fem des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local: mirarem 
d’incorporar aquesta dada que ens demana, que és més no tant la dada d’atur, sinó la 
dada d’ocupació, quantes persones han estat ocupades. De totes maneres, nosaltres 
seguim el mateix perfil, el mateix guió, diguéssim, que fan també des del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, que és donar les dades d’atur cada mes, i també 
trimestralment, com ho fa l’EPA. En tot cas, però intentarem tenir aquesta dada i la 
inclourem. 

Crec que no en tenia cap més. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Sílvia Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, a la primera pregunta, sobre la utilització 
de les Taser arran d’un cas molt mediàtic pel coneixement i reconeixement d’aquesta 
persona, dir-li que ja fa moltes setmanes, a petició del Síndic de Greuges, vàrem 
elaborar un informe de quina era la utilització, protocols d’utilització –que en el cas de 
la ciutat de Girona són altament estrictes– de les Taser, que vàrem fer arribar tota 
aquesta informació i que ha estat considerada positivament pel Síndic. No tinc cap 
inconvenient a fer-los arribar aquest informe. Entenc que si ha estat satisfactori pel 
Síndic de Greuges, de ben segur que quan vostès el puguin revisar, doncs, també ho 
serà per vostès.  

Respecte a les multes o les sancions a algunes zones de la Devesa, per un costat, 
teníem la definició –i em recordava el regidor narcís Sastre les converses que havíem 
tingut respecte de la barrera i que aquesta quedés perfectament instal·lada–, però, a 
més a més, li haig de dir que en zones on tradicionalment s’ha estacionat i s’intenta, 
doncs, que aquesta conducta es rectifiqui, iniciem sempre campanyes de 
sensibilització i de notificació, és a dir, no optem mai per la sanció directa. Perquè, de 
fet, aquest no és l’objectiu; l’objectiu no és sancionar, sinó modificar una conducta que 
durant molt temps s’ha produït. I ho estem fent en aquesta zona de la ciutat i en altres 
zones on tradicionalment, doncs, s’estacionava i no es pot. 
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Per tant, acabada tota aquesta campanya informativa i amb la barrera, doncs, ja 
perfectament instal·lada, ara sí, si algú reincideix en aquest comportament es pot optar 
per la sanció. 

A l’esment que feia respecte de la seva moció i respecte de l’àmbit d’igualtat, li haig de 
dir que el tema que vostès tractaven a la seva moció és un protocol més propi de 
l’àmbit de la seguretat i convivència ciutadana que no pròpiament del departament 
d’Igualtat, tot i que es col·labora. Tinc aquí tota una sèrie de mesures relacionades 
amb les Fires de Girona i amb actes on hi ha alta concentració de gent, de mesures 
que s’estan fent des de l’àmbit de seguretat, des de la policia municipal –algunes les 
havia esmentat la regidora Palau–: des d’agents no uniformats que fan una vigilància 
específica de zones on… (veus de fons), sí, sí, d’agressions sexistes, sí. És un àmbit 
que s’ha treballat més des de l’àmbit de la seguretat que no des del d’igualtat. Des 
d’Igualtat, com li vaig comentar el dia que vàrem tenir ocasió de parlar d’aquesta 
moció, estem treballant el protocol d’assetjament sexual de la casa, de l’Ajuntament, 
que res té a veure, i vostè ho compartia amb mi, amb la seva moció. Per tant, 
treballem des de les àrees aspectes diferents. 

Dit això, no tenim cap inconvenient que el Consell Municipal d’Igualtat valori tant les 
mesures aplicables des de seguretat com des de l’àrea de la regidora Palau i que se’n 
pugui fer una valoració passades les Fires. No hi tenim cap inconvenient. 

Crear una comissió específica, em sembla que el Consell està acabat de crear, que ja 
vàrem decidir quines eren les dues comissions de treball, i crear-ne una de nova, des 
de la meva opinió, i en podem parlar, eh?, però la meva opinió és que crear una altra 
comissió de treball quan tenim el Consell Municipal, on és un tema que podem tractar 
en el plenari, doncs, en això cap inconvenient, com li deia, eh? Li faré arribar la bateria 
de mesures que des de l’àmbit de la seguretat es van aplicant. 

Entenc, senyor Calvo, que parlava dels índexs d’inserció reals, és a dir, més enllà de 
la inserció que fem amb el pla d’ocupació, la inserció real. Es fa i no tenim cap 
inconvenient ni de… No sé si aquest informe és el marc òptim, si li sembla des de 
l’informe que cada mes els fem arribar des de l’àrea, podem afegir aquest indicador, 
eh? Quan hi hagi un pla d’ocupació finalitzat i que hàgim tingut prou temps per valorar-
ne la inserció real, perquè, és clar, han de passar alguns mesos, doncs, tenim 
inconvenient d’afegir-hi aquest indicador. 

I, finalment, el pla social que acompanya el Pla especial de les Pedreres, vaig tenir 
ocasió de parlar-ne amb la seva portaveu, amb la senyora Roca, perquè em semblava 
que era un tema prou sensible per tractar-lo d’aquesta manera: no és que hi hagi un 
document ja aprovat, sinó que aquesta setmana hi ha una reunió amb els afectats, 
però hem de dir que totes aquestes setmanes que, efectivament, vostè no veurà cap 
reunió d’aquesta taula plenària, perquè no ha existit, s’ha estat treballant amb un petit 
comitè de treball, on hi ha presència de tècnics d’urbanisme, juristes i representants 
dels afectats. Ens semblava que era la millor manera de treballar-ho, de manera que 
quan aquest document arribés al plenari estigués més consensuat, més treballat i 
fóssim capaços de generar aquest espai de confiança i de consens. 

I, finalment, senyor Salellas, molt breument, eh?, per l’acusació que ha fet al PSC: jo 
crec que el PSC ha mostrat sempre un respecte a un projecte polític que –com saben– 
con compartim. No hi ha cap necessitat d’equilibris a l’equip de govern perquè és un 
aspecte aquest que ens coneixem, reconeixem i hem pactat des del principi la nostra 
discrepància en el projecte nacional, però per la nostra part sempre hem mostrat, crec, 
un respecte escrupolós a un projecte polític que no compartim. Per tant, si alguna cosa 
s’ha esdevingut, de ben segur que no té res a veure amb el fet que el PSC estigui dins 
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l’equip de govern. És més, l’any passat no hi era i diria que es van esdevenir les 
mateixes actuacions i de la mateixa manera.  

Per tant, jo ja entenc que vostè a vegades li agradin, sobretot amb relació al PSC, les 
teories conspiratòries i confabulacions vàries, però en aquest cas jo diria que si fa un 
repàs d’aquests últims cinc anys, veurà que amb PSC a l’equip de govern o sense 
l’actuació sempre ha sigut la mateixa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Jo contestaré al 
final, si els sembla, per cloure el Ple. El vicealcalde, el senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Albertí, 
veritablement, el dia 9 d’agost es va donar un fenomen extraordinari de vent i 
veritablement, doncs, a jardins i parcs infantils, aquests que vostè ha mencionat i 
altres, doncs, hi varen caure branques i tal. Sí que dir-li que va haver-hi una resposta 
immediata per banda dels bombers i dels serveis de jardineria. Per altra banda, en 
aquest moment estem fent reunions en els diferents barris, on els estem presentant els 
plans de neteja i també de jardineria, poda i tal. I, per tant, tindran aquesta informació, 
la dels diferents barris. 

I dir-li també que, en tot cas, vull dir, hi ha una vigilància, diria, constant per banda dels 
jardiners si hi ha algunes branques que poden suposar algun perill, però sí que em 
comprometo que, en tot cas, farem una repassada especial a tot l’arbrat que hi pot 
haver sobre parcs infantils, per això mirar-ho d’evitar, aquest fenomen, per a qualsevol 
altra situació. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, pel que fa al 
tema del pàrquing del Pallol –no sé qui m’ho ha preguntat–, però dir que… (veus de 
fons), ai, d’Emili Grahit –perdoneu–, dir que és un tema molt complex, bastant complex 
aquest tema. Els serveis de la casa s’ho estan estudiant, defensaran, evidentment, els 
interessos de l’Ajuntament, dels ciutadans. I, per tant, jo si volen més informació, ens 
hauríem de reunir amb els serveis jurídics per tal de poder-los complementar tota 
aquesta informació, que és molt més complicada que ara explicat aquí amb cinc 
minuts. Si a vostès els sembla, quan vulguin en parlem. 

Pel que fa al quiosc, senyor Albertí, vostè sap que jo li tinc molt de «carinyo», però la 
veritat és que quan he escoltat la seva pregunta, els seus comentaris, he pensat i he 
tingut la sensació que, bé, en realitat el que han fet és aprofitar l’ocasió que es diu, allò 
de l’oportunisme del moment, electoralisme, pensada i feta només de cara a la galeria. 
L’explicació per què s’ha pres aquesta decisió, que és una decisió tècnica, que l’han 
pres el departament de Mobilitat i el departament d’Urbanisme, i com no podia ser 
d’altra manera, per l’interès general, no l’interès particular, perquè això és molt 
important, l’interès general de la ciutat, no l’interès d’un particular. Però tot s’ha de tenir 
en compte i tot s’ha de mirar, i, per tant, jo li faré unes petites explicacions a nivell del 
que és la tramitació de la concessió i el regidor Alcalà li sabrà completar més quina ha 
estat la situació realment i concreta per què s’ha pres aquesta decisió. Que ho torno a 
repetir, és general i no és particular, per uns temes de mobilitat i urbanístics. 

L’equip de govern ha sigut sempre molt curós en temes d’autoritzacions a particulars, 
perquè jo crec que parlar de qüestions particulars en aquest Ple és com una mica 
complicat, tot i que avui quan hem intentat parlar amb la persona afectada, ha dit: «No 



 
 

89

cal que parlem més, perquè al Ple d’avui se resoldrà tot.» I he pensat: «Carai, doncs, 
miri, no parlant amb nosaltres i es resol en el Ple, ja m’explicaran com.» Però, bé, jo li 
he dit: «Doncs, miri, a mi m’agradaria parlar-ne, no per res, no?» 

Es va donar la concessió als anys cinquanta o els anys seixanta i sempre és un servei 
per al públic. Vostès saben que els quioscos sempre estan oberts, matí i tarda, i la 
gent allà pot anar a comprar els diaris i el que es ven en el quiosc. Actualment, el 
quiosc de Jaume I només obria als matins. Perquè dir que quan nosaltres…, o sigui, 
teníem una concessió que va finalitzar aquesta concessió i llavors se’ns va demanar si 
se li podia passar al fill. Al finalitzar vam dir: «No pot ser, però sí que podem fer una 
autorització fins que es faci aquesta actuació urbanística i de mobilitat. Fins llavors, per 
què no?, no li podem anar autoritzant.» I llavors, què li vàrem fer? Autorització any a 
any, que dos mesos abans ell l’havia de fer. Però sempre, jo li ho vaig dir 
personalment, per tant, no és que «le dije o no le dije»; no, jo li vaig dir personalment 
que aquesta actuació es faria, que no sabíem quan, però que quan es fes, hauria de 
finalitzar, doncs, l’autorització que tenia, que era de moment any a any, perquè no es 
podia fer una nova concessió, perquè allà hi havia una actuació urbanística i de 
mobilitat. I, per tant, així vàrem quedar, així es va fer. Ell ens va manifestar, per part de 
la persona que ara ho porta, el senyor que ara ho porta, que en realitat no s’hi 
guanyava la vida i per això tancava a les tardes, perquè ell necessitava tenir una altra 
feina per complementar la feina del quiosc. Perquè si no hagués tingut altra feina, no 
hagués tingut res més a fer, hagués estat tot el dia allà obrint, entenc jo. I, per tant, 
tampoc és la finalitat del quiosc. Però, bé, nosaltres vàrem dir, home, aquí sabem que 
hi haurà una actuació, per què no?, mentrestant poder-ho tenir obert. 

I, per tant, a mi m’agradaria que quedés molt clar que això, que a les noves licitacions 
que es facin dels quioscs s’hi pot presentar tothom que vulgui –tothom que vulgui–, 
perquè són públics, no? I, per tant, aquí s’està parlant només d’una persona en 
concret. I crec que hem de parlar d’un quiosc que és per una actuació general i no una 
actuació particular. 

Jo els he dit això perquè crec que ha de quedar molt clar aquest interès general. 

I pel que fa al tema de les signatures, només vull dir que molta gent que ha signat 
llavors ens l’hem trobada i parlant-ne, «què passa amb el quiosc?», i els ho hem 
explicat, i ens diuen, aquestes persones, quan nosaltres hem explicat la raó, el perquè 
passava tot això: «Ostres, és que no ens ho varen dir d’aquesta manera, quan ens 
varen venir a buscar per signar ens ho explicaven totalment diferent.» Llavors, van 
escoltar una part i l’altra no. 

Jo només vull que quedin clares les coses, perquè és interès general. Ho torno a 
repetir, ja sé que sóc pesada, però és interès general. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara el senyor Alcalà, si ens 
permeten, els explicarà l’actuació que es fa. 

Moltes gràcies. 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Gràcies. Bé, la senyora Planas ha explicat la 
qüestió, però jo explicaré el tema que hem estat treballant des de fa uns quants anys i 
el fet que aquest quiosc desaparegui ens facilitarà molt més un tema que ens tenia 
preocupats, perquè vostès ja ho coneixen, que és una cruïlla que realment és 
perillosa. Ja com a actuació d’urgència, vàrem decidir retirar el tema dels contenidors, 
perquè allà és un punt, una cruïlla en la qual es produeixen accidents, sobretot de 
motos i bicicletes; per tant, requeria una actuació. Aleshores, hem esperat fins al 
moment en què s’acabava la concessió per poder retirar-lo. 
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Pensant en la mobilitat de les persones, ho he dit, el tema de la cruïlla, però també 
pensant en la mobilitat de les persones, és una cruïlla, és un espai en el qual es passa 
molt i actualment vostès saben que el quiosc impedeix aquesta situació. 

I, després, recuperem una entrada que hi havia hagut anteriorment, eh?, que era la 
que venia de Jaume I i podia donar accés al carrer Anselm Clavé. D’aquesta manera 
evitem el moviment i donar voltes als vehicles, com estan fent ara actualment, pel 
carrer Nord, donar tota la volta per accedir als pàrquings, per exemple, que existeixen 
pàrquings privats o pàrquings públics, o també per qualsevol mobilitat que es vulgui 
accedir a la plaça Constitució. 

El projecte també inclou una zona de càrregues i descàrregues perquè facilitin les 
operacions; ara en tenen una que és molt complicada: és un carrer que es va fer 
sobretot amb molt de disseny, és un carrer d’estampa, és un carrer que quan vàrem 
fer una actuació ara fa uns anys també es va convocar una roda de premsa per criticar 
el perquè s’havien tret els fanals. Però, és clar, hem de ser una mica pràctics i 
funcionals. 

Jo crec que poca cosa més a explicar. Estic disposat a trobar-me amb aquest senyor. 
De fet, tenim prevista una reunió. (Veus de fons.) Vostè diu que ho ha llegit a la… 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Perdó, senyora alcaldessa. És m’agradaria 
senyora Maria Àngels Planas que –si vol li passo per escrit– en quin moment he parlat 
del concessionari, en quin moment. En cap moment, només he parlat del quiosc, com 
és un element de paisatge urbà que facilita l’accés a la cultura. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): I sóc molt conscient que el concessionari actual 
probablement no hagués guanyat la concessió en cas que es tornés a licitar. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Albertí… Gràcies. Hem 
entès el que vostè demanava i ells han pretès explicar amb la complexitat que suposa 
aquesta situació, amb la complexitat que vostès coneixen que suposa aquesta 
situació, explicar perfectament també perquè públicament se sàpiga quines són les 
diferents qüestions que s’han tingut en compte a l’hora de prendre la decisió. I no és 
només únicament si es considera o no que el quiosc és un equipament públic. Aquest 
és el menor dels problemes, com ha pogut comprendre vostè a l’escoltar tant l’interès 
públic general que és evitar accidents de cotxes…, ai, de motos i de bicicletes, que hi 
són i molts, i aquesta, la qüestió de la seguretat ja és per nosaltres importantíssima. I 
la resta, que no repetiré, és igual de totes les motivacions. Vostè preguntava per les 
motivacions i se li ha respost quines eren les motivacions. 

No sé si havia de continuar amb algun altre tema, senyor Alcalà? 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Senyora Veray, cada any per aquestes dates me 
recorden el pla d’asfaltatge molts mitjans de comunicació, quan ho farem, si no, els 
membres del Ple, perquè sempre genera problemes. Es molt complicat, eh?, perquè 
existeix un procés d’estudi, hi ha un procés tècnic molt complex –i vull felicitar la 
tècnica, perquè fa una feina molt, molt exhaustiva– i això determina uns temps i que… 
No ho sé, és que tampoc sabria si al mes d’agost tampoc afectaria, crec que sí que 
afectaria també al mes d’agost tal com està la ciutat. 

Però, de totes maneres, avui el cas en concret d’avui, he preguntat a la policia si 
tenien incidències i he preguntat al tècnic si havien rebut queixes, la veritat, només que 
el carrer Balmes l’altre dia. És una via, el carrer del Carme, que ja no és tan principal 
com era abans, però, evidentment, sempre que hi han obres hi han afectacions. 
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Carrer Nou del Teatre, en breu –i sap que estem en licitació– es començarà a treballar. 
Es va deixar un plàstic per protegir el paviment que hi havia anterior i això es 
recuperarà. Si hi ha aquest petit incident, demà mateix ho farem revisar i, evidentment, 
evitar que pugui causar problemes, no només a les persones amb mobilitat reduïda, 
sinó a qualsevol persona, que es pugui entrebancar. 

Suposo que quan m’ha dit el pla urbanístic de Sant Narcís es referia al pla integral, el 
pla especial, eh que sí? (Veus de fons.) El pla especial, sí. S’han creat els equips 
executius, estan formats per tècnics, per tal de concretar la metodologia, ja s’hi està 
treballant. Les àrees implicades en això estan treballant ara actualment en la diagnosi. 
S’han creat uns grups de treball que treballen en l’àmbit social, de seguretat ciutadana, 
espais públics, educació, cultura, promoció econòmica i projecte ferroviari. 

Tan bon punt el tinguin ja una mica condimentat… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Perdoni, crec que vostè es refereix al pla integral; 
jo em refereixo al pla especial urbanístic, al pla especial de Sant Narcís, que feia 
referència… 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Vàrem acordar que ho treballaríem conjuntament a 
petició dels veïns. Això és una mica més complex, perquè l’altre era purament del que 
són les «vivendes» inicials de Sant Narcís. Però vàrem decidir que ho abordaríem tot. 

Bé, li acabo d’explicar això, ja ho estem treballant i en breu, ja quan els tècnics ja ho 
tinguem, perquè ho estem treballant, una mica preparat, doncs, els convocarem a 
vostès i també convocarem els veïns per posar-lo en comú i començar ja a treballar, 
eh?, però és un projecte a llarg termini. 

Crec que ja he contestat a tothom. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. I ja per finalitzar, hi han 
alguns temes, doncs, que han quedat així, una mica pendents de resposta. Potser 
aniré una mica desordenada, eh?, espero que em disculpin. 

Senyora Pujola, té raó, se m’ha colat la senyora Veray i se m’ha colat el senyor Albertí, 
procuraré ser una mica més contundent. Segueixo pensant que és cert que el torn de 
precs i preguntes, doncs, s’ha de fer el prec i la pregunta i ja està, eh? I, per tant, crec 
que ho vaig fer més bé l’altre cop i avui no he estat tan encertada. Per tant, sí que crec 
que a precs i preguntes poden estendre’s tant com vulguin, i ho fan tots vostès a l’hora 
de fer el prec o la pregunta, només faltaria, i crec que després ja no cal que continuem 
amb les paraules, amb els torns de paraules. 

Respecte a la petició o denúncia, quasi diria jo, del senyor Terés respecte als perfils a 
les xarxes socials dels grups de l’oposició –denúncia, ho dic de bon to, eh?–, és cert, 
revisem-ho, establim quina fórmula podem trobar que vostès també se sentin més 
còmodes i que ho puguem fer, que tots hi sortim guanyant. Està clar que sí. Nosaltres 
potser ens semblava que amb el tema dels plens i tal quedava una mica resolt; cap 
problema, parlem-ho, acordem-ho. I no hi tenim cap inconvenient. Evidentment, està 
clar que les xarxes socials d’aquest Ajuntament també els han de donar veu i, per tant, 
així ho treballarem, si els sembla. Perfecte. 

De la xarxa de calls jueus, és cert, sí que és cert que ja estem treballant i hem tingut 
un parell de reunions: primer les hem tingut amb els alcaldes de ciutats o poblacions 
catalanes que en el seu moment formaven part de la Red de Juderías –ja ens hem 
reunit un parell de vegades– per establir, precisament, com ens sembla a nosaltres 
d’enfocar aquesta nova xarxa. Perquè està clar que això no ho decidim Girona, som 
uns quants. Sembla que la idea és, efectivament, treballar amb els que tenen algun 
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element patrimonial que hagués o encara ara pugui denominar-se call jueu o que 
hagués tingut o que tingui o que hi hagi algun element patrimonial físic que permeti 
encara ser vist o visitat. Sembla que és la idea preponderant. 

No obstant això, tots crec que tenen molt clar que ha de ser obert i que tots aquells 
que vulguin ser-hi acollits hi han de ser i potser poden ser-ho en diferents no 
categories, volem dir de categoria A i B, de més bo o menys, sinó en diferents opcions 
depenent, doncs, de què interessi treballar més a cadascú, no? Sí que sembla però 
que anirem pel tema calls, eh?, sembla que és la voluntat més de tothom.  

Ara estem parlant amb vint-i-una ciutats, si no m’equivoco, que són les que tenen, que 
podria haver-hi, eh?, una relació amb call jueu, amb vint-i-una ciutats i poblacions 
catalanes perquè vinguin a aquesta primera reunió per parlar d’aquest tema i a veure 
cadascú que faci la seva opinió. Aquest recull de ciutats l’hem fet una mica tenint en 
compte un llibre que ara no recordo l’autor, no sé si era…, bé, ara no recordo l’autor i 
no m’agradaria dir-ne un per l’altre, de fotografies de calls jueus de Catalunya. Bé, i 
ens va semblar, doncs, que podíem partir d’aquí per tenir una primera reunió més 
àmplia, veure què opina absolutament tothom i anar decidint. 

El que passa que sí que anem bastant avançats, és a dir, en principi el calendari seria 
que a principis d’any se constitueixi aquesta xarxa, eh?, i que sigui aglutinadora i que 
ho comencem a treballar. Molt bé. 

Això per una altra banda. El tema de l’empresa de la Damm, és veritat, és un tema una 
mica complicat. El que passa que ells han…, pel que he llegit en premsa, que suposo 
que és el mateix que sap vostè, per tant, que igual no sabem bé ni jo ni vostè, però, 
bé, pel que hem llegit sembla que ell mateix ha reconegut i ha acceptat la sanció 
sense haver d’anar a execucions. Està clar que si ha sigut així és perquè hi havia 
algun procediment. Que no està clar, vull dir que no sé exactament, no conec 
exactament com ha anat, però sí que he vist que ell, aquest grup –no sé si era el grup 
o… no ho sé ben bé– acceptava i reconeixia haver comès alguna conducta il·lícita, 
que tampoc li sé precisar, no hi he prestat molta atenció, però que ell l’acceptava i que 
compliria amb la sanció, segons deien els diaris, que vostè ha dit.  

Aquí hi ha el tema delicat com si es tractés d’una persona de quan queden o no 
rehabilitades les persones, no? Hi ha hagut aquest reconeixement, són empreses 
importantíssimes, amb un gruix molt important de treballadors i treballadores, bé, jo 
crec que de moment havent fet aquest acte com de constricció no incompleix cap 
normativa municipal; per tant, me sembla que és ben adequat poder, doncs, seguir 
treballant amb ells, excepte que es donés mai algun cas que incomplís alguna 
normativa nostra o alguna clàusula social nostra, no ho sé, doncs, després seria un 
altre tema.  

Per altra banda, doncs, jo no li veig més que el que acabo de precisar. 

Respecte al vídeo de CiU, que ens demanava el senyor Vázquez qui l’havia pagat, 
m’ha fet gràcia perquè diu: «El vídeo de CiU…» El va pagar CiU, ja ho dèiem a darrere 
i tot. Evidentment, que el vam pagar nosaltres, eh? Però a sobre ja ho dèiem, tampoc 
no dèiem res de l’Ajuntament ni que era… Per tant, és evident, és evident que va ser 
pagat per nosaltres, ni se’ns hagués acudit fer-ho d’una altra manera. 

Referent a tots aquests temes, eh?, que han anat apuntant de banderes i…, home, el 
tema de la bandera, ara, senyora Veray, li diré una cosa de dos banderes que ara 
semblarà com de broma, però és cert que la de Girona, poden comprendre que no ho 
diré…, s’ha espatllat, i, per tant, ja s’està arreglant el mecanisme de pujar. I és cert que 
és així. I l’europea estava molt malmesa, és cert que és així. Quant a l’espanyola, 



 
 

93

doncs, és veritat que saben vostès que s’han de fer certs manteniments de les 
banderes i la vam portar a rentar i crec que, precisament, el dia de la diada, que la 
majoria dels ciutadans gironins no se senten, com jo mateixa, en absolut representats 
per aquesta bandera, doncs, vam creure que el dia ideal, i ho tornaria a fer així –
espero que no hagi de passar, però ho tornaria a fer igual–, vaig creure, jo, sí, 
l’alcaldessa, que el moment ideal per demanar que es portés a rentar fos durant la 
diada.  

I quan dic que ho tornaria a fer igual i, si no, que sigui, efectivament, com deia el 
regidor Salellas, perquè ja haguem aconseguit la república catalana i ja ningú ens 
obligui a posar cap bandera espanyola en la façana d’aquest Ajuntament. Bandera que 
representa o que no se sent la majoria de la ciutadania –la majoria de la ciutadania– 
representada per ella. 

Guati, ara ja no era vostè que ha fet aquesta manifestació, és una manifestació que ha 
fet el senyor Vázquez, eh?, concretament, però jo no puc entendre la manifestació que 
«vostè és alcaldessa de tots els gironins i ha de vetllar per tots els gironins». És clar 
que sí i, precisament, perquè vetllo pel benestar de tots els gironins és pel qual estic 
lluitant per la independència de Catalunya. Precisament per això, perquè vetllo pel 
benestar de tots els gironins, perquè sé que així serà l’única manera que realment 
aconseguirem una justícia social de veritat, un estat del benestar com el que jo 
considero que ens mereixem els catalans. Per tant, quan m’ho intenten o ens ho 
intenten explicar les persones que creiem en la independència com una contradicció 
és, precisament, el contrari; és la raó principal per la qual cada dia que passa hi ha 
moltes més persones que creuen en la independència, perquè, precisament, millorarà 
el dia a dia i la vida de cadascun, de tots els ciutadans de la nostra ciutat i del nostre 
país, siguin o no independentistes. És una sort que tindran els que no són 
independentistes quan aconseguim la república. 

Quan me diu que amb quina autoritat, amb l’autoritat que em dóna la representació 
democràtica i la voluntat democràtica del poble català i que, precisament, ahir en va 
tenir clars exemples: milers i milers i centenars de milers de persones dient què volen i 
dient per què lluiten. I aquesta és la voluntat a qui jo em dec. 

I, escolti, no enganyem a ningú, cap dels que estem aquí que creiem en la 
independència hem enganyat a ningú, tots vam fer el jurament o la promesa, 
precisament, doncs, posant-nos a disposició de les institucions, del Parlament, del 
Govern de Catalunya, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i per treballar per 
un estat català lliure i sobirà. 

Sí, senyor Vázquez, però quan me diu: «És vostè…» Sí, sí, senyor Vázquez, és el que 
he dit abans, mirem de no… Doncs sí, és així, i jo seguiré a disposició del Parlament, 
del president i de totes les nostres institucions per treballar per la determinació del 
nostre poble, l’autodeterminació del nostre poble i per aconseguir arribar a un estat 
català lliure i sobirà. I així ho faré. I no he enganyat a ningú. Això ho vam dir des del 
primer moment, eh?, per tant, no crec que sigui de tanta sorpresa. 

Quant a les xarxes, quan se pregunta com és que s’ha comunicat la manifestació, 
actes il·legals…, perdoni, la celebració de la diada i amb reivindicació de lluita per 
l’estat català no era en absolut il·legal. Per tant, és un acte importantíssim que es va 
donar i que crec que és digne de ser mencionat a les xarxes de comunicació. 

És cert que en el d’alcaldessa, no en el de l’Ajuntament, en el de l’alcaldessa, sí que 
expressem –que ja saben vostès que aquest no és tan personal, eh?, que està 
gestionat per l’oficina, evidentment, sota les meves instruccions, evidentment–, aquí sí, 
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i torno a dir el mateix, no enganyo, som clarament sobiranistes, independentistes i 
lluitem pel que lluitem. I per tant, en el d’alcaldessa quan ja m’he declarat així, doncs, 
me sembla coherent que puguin haver-hi missatges en aquest sentit. Però és en el 
d’alcaldessa; a l’institucional, al d’ajuntament no hi són. I a mi me sembla que aquesta 
diferència, doncs, és ben correcta. Evidentment, en el meu propi, aquí potser ja me 
deixo anar una miqueta més, només faltaria, eh?  

I jo crec que he contestat potser una mica genèric diverses de les preguntes de «vagi 
dient, contesti això, contesti allò», doncs, crec que els ho he contestat tot.  

Per tant, moltes gràcies… (veus de fons) El tema de l’estelada. Ah, doncs, ja li 
comunico que com a alcaldessa no tinc pas intenció, jo no sé com va anar a parar 
l’estelada allà, i, per tant, no tinc cap intenció de denunciar absolutament ningú. 
L’alcaldessa de Girona no té cap intenció de denunciar absolutament ningú per penjar 
cap estelada enlloc, eh? 

Doncs, molt bé, moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les deu i 
cinc minuts del vespre, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la 
present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 
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