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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA CELEBRADA EL 

13 DE FEBRER DE 2017. 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda i cinc minuts del 13 de febrer de 2017, 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. 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA 

Aprovació de les actes de les sessions anteriors, de dates 12 de desembre de 2016 
ordinària, 20 de desembre de 2016 extraordinària, 9 de gener de 2017 extraordinària i 
16 de gener ordinària. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Sentència núm. 258, de 22 de desembre de 2016. 

Sentència núm. 397, de 22 de desembre de 2016. 

Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Núria Palomar Vidal, personal eventual. 

Decret de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2016 relatiu a donar audiència a 
Eulen, S.A. relatiu a l’abonament de les hores no efectuades els mesos de novembre i 
desembre 2015 i gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre i octubre 
2016. 

Decret de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2016 relatiu a donar audiència a la 
Fundació Mas Xirgu relativa a l’abonament de les hores no efectuades els mesos de 
novembre i desembre 2015 i gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, 
setembre i octubre 2016. 

4.- RATIFICACIONS. 

Decret de l’Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 relatiu a requerir a l’empresa 
“GIROPARK, SAU”, amb NIF A17213539, sobre la prestació del servei corresponent al 
LOT 2, del contracte dels serveis postals de l’Ajuntament de Girona. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d’Alcaldia. 

5. Constitució de la intervenció tècnica per al control i seguiment dels bens adscrits a 
la societat d’economia mixta AGISSA als efectes de la seva reversió a la Corporació 
municipal. 

Comissió Informativa d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. 

6. Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Seguretat de 
l’Ajuntament de Girona. 

7. Rectificar l’error material detectat en l’acord del Ple de la Corporació de 10 d’octubre 
de 2016, d’aprovació inicial de la modificació dels articles 15 i 27 de l’Ordenança 
Municipal de Civilitat. 

8. Aprovació Pla Social de les Pedreres. 

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació. 
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9. Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora dels clubs de cànnabis a la 
ciutat de Girona. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 

10. Aprovació de les bases per a la convocatòria de beques ajudes d’allotjament a les 
residències de Girona i Barcelona de l’empresa Siresa Campus, S.A. pel curs 
acadèmic 2017-2018. 

11. Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat al Sr. 
Àngel Peraferrer Crusens. 

12. Autorització de compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat pública al Sr. 
Josep Ferrer Cama. 

13. Autorització de compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat pública i una 
activitat privada a la senyora Eva Beneït Vila. 

14. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Jonathan Carvajal 
Linares. 

15. Autorització de compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat pública a la Sra. 
Montse Musellas Sala. 

16. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Josep Amadeu 
Saez Lladó. 

17. Revisió d’IPC del cànon del contracte de gestió del servei públic del mini tren 
turístic de la ciutat de Girona per a l’any 2017. 

18. Desestimació d’al·legacions i proposta d’acord plenari de recuperació d’ofici d’uns 
terrenys de titularitat municipal al carrer Torre de Sant Joan. 

19. Modificació de la Relació de Llocs de Treball. 

20. Modificació de la plantilla de l’exercici 2017. 

21. Revisió del preu unitari de la “gestió d’entrega” del LOT 1del contracte dels serveis 
postals subscrit amb l’empresa “Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA” i del 
preu unitari “segon intent” de les notificacions administratives trameses mitjançant 
missatger, del LOT 3 del contracte dels serveis postals subscrit amb “UNIPOST SA” 

Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 

22. Aprovar definitivament el “Reglament regulador del servei de Taxi” 

23. Aprovació text refós Pla Especial Les Pedreres. 

24. Aprovació provisional modificació puntual PGOU núm. 64 Ajust de sistemes Mas 
Xirgu. 

25. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS 

26. Moció que presenta el Grup municipal d’ERC-MES per al disseny i implantació del 
programa “Girona+80”. 

27. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona per impulsar una 
demanda col·lectiva contra les clàusules abusives en hipoteques. 

28. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona en suport a la 
campanya “Bombes d’impunitat” 
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29. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s) 
per a millorar la seguretat i visibilitat en els passos de vianants. 

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 2017000001 a la número 
2017001678, des de 1 de gener de 2017 fins a 31 de gener de 2017. 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 5 de gener 
de 2017 (ordinària), 13 de gener de 2017 (ordinària), 20 de gener de 2017 (ordinària), i 
27 de gener de 2017 (ordinària). 

30. PRECS I PREGUNTES 

Segon. Convocar el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel proper dia 13 de 
febrer de 2017 a les 18:00 hores. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda, molt bon vespre. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora alcaldessa presidenta 
declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de 
data 16 de gener 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. 

Ah, perdó, sí, m’he descuidat directament l’1, l’aprovació de les actes de les sessions 
anteriors, n’hi ha vàries, no sé si hem rebut rectificacions, senyor secretari, d’alguna de 
les actes... No? Però si hi ha alguna rectificació a fer... No? doncs es podrien aprovar. 
Perfecte. Disculpin. 

VOTACIÓ 

Els presents aproven per unanimitat les actes de les sessions de 12 de desembre de 
2016 ordinària, 20 de desembre de 2016 extraordinària urgent, 9 de gener de 2017 
extraordinària i 16 de gener de 2017 ordinària. 

 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Avui, si em permeten, previ a iniciar el Ple ordinari, m’agradaria fer-los avinent, els 
volia informar que l’Ajuntament de Girona ens hem adherit a la campanya «Casa 
nostra és casa vostra», amb la qual tots estem d’acord, per mostrar el nostre suport a 
l’acollida de refugiats. Ja la coneixen tots vostès, aquesta campanya, ho hem fet a 
través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, des d’on convoquem també –
es convocarà també– tota la ciutadania –entendran per què ho dic ara–, doncs, a 
mobilitzar-se en la manifestació d’aquest dissabte a Barcelona. I, per tant, nosaltres 
també encoratgem tots els ciutadans i ciutadanes, també de la nostra ciutat, doncs que 
es mobilitzin en aquest sentit. De fet, aquest mateix dimecres el regidor de Cooperació 
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assistirà a un acte de presentació d’aquesta manifestació a Barcelona, que es farà a 
Barcelona mateix i que serà un acte per demostrar, doncs, el suport institucional, 
especialment del món local, respecte a l’acolliment de les persones refugiades. De fet, 
ja saben, per això els volia informar, que fa molt poques setmanes ja es va presentar 
amb la Creu Roja la creació de vint places que se’ns han assignat per a refugiats dels 
camps de Grècia i d’Itàlia, i la Creu Roja ja ha rebut aquí les primeres dotze persones, 
de procedència molt diversa, és cert, i amb qui tots treballem conjuntament amb els 
programes d’integració, especialment en l’Àrea de Serveis a les Persones i 
d’Habitatge, clar, que és amb qui s’està fent aquesta feina. 

Però sí que m’agradaria esmentar, m’agradaria dir que per nosaltres és clarament 
insuficient i volem que així quedi clar, i que no ens en sortim i que sí, que és un 
problema de competències que nosaltres no podem exercir, que l’Estat no exerceix i 
podria i nosaltres que voldríem no podem. I és que els vull explicar això perquè els 
explicaré un exemple que va més enllà de discursos i perquè pugui il·lustrar una mica, 
doncs, la voluntat dels que estem al capdavant de les administracions, no? El juliol 
passat una voluntària gironina de l’ONG Rowing Together ens va fer arribar el cas que 
havia viscut ella directament. Es tractava d’un cas que va conèixer ella directament 
mentre estava fent de voluntària, eh? I no vull donar noms ni res, perquè hem acordat 
que no diria cap nom. Una nena siriana que està amb la seva família en un camp de 
concentració, en un camp de refugiats, a Salònica, és una nena d’onze anys que 
necessita diferents operacions urgents per la malformació del seu llavi, ja n’hi han fet 
alguna, però igualment aquestes intervencions que necessita són vitals perquè cada 
vegada se li van complicant més els problemes nutricionals, respiratoris i fins i tot 
psicològics de tota la família. Des d’aleshores els asseguro que hem mogut cel i terra –
cel i terra– per portar aquesta família aquí, tenim noms, cognoms, informes mèdics i 
hem mogut cel i terra per portar-la aquí i que pugui ser operada. Sí que els he de 
comunicar que teníem molt ràpidament l’aprovació per part de la Generalitat que 
s’assumirien els costos d’aquesta operació i que, per tant, per part de la Generalitat de 
Catalunya, al revés, no només no hi havia cap inconvenient, sinó que estava 
disposada evidentment a assumir els costos de l’operació. Per part nostra també hem 
comunicat que estàvem disposats a assumir, des de les àrees corresponents, 
evidentment el trasllat d’aquesta família cap a Girona i després la manutenció de totes 
les despeses, tot el que fos perquè puguin tenir aquí una vida digna i que puguin rebre 
l’ajuda que necessiten, no? Des de la Generalitat també, perquè els asseguro que, 
mirin, en aquest cas he fet servir totes les influències de què sóc capaç, ja els ho dic, i 
també la Generalitat i Càritas sabem segur que han demanat a l’Estat espanyol que 
facin el que puguin perquè aquesta família pugui venir aquí a Girona, i no en tenim 
resposta, i fa molts mesos d’això. 

Amb això volia dir que molts de tot el consistori que estem aquí, tots posem el nostre 
gra de sorra en el que podem, però el que no puc acceptar és que es posi en dubte el 
compromís de totes les persones que estem aquí i de la nostra voluntat, tant com a 
país, com a ciutat, de ser país i ciutat acollidor, no ho puc permetre perquè ho he 
viscut directament i hem fet tot el que hem pogut i ens és impossible aconseguir bons 
resultats. Per tant, jo sí que des d’aquí vull reclamar a l’Estat espanyol que ofereixi 
solucions, que nosaltres les podem assumir i, per tant, demanaria que se’ns ajudés a 
donar a aquesta nena i a la seva família una llar digna mentre ells mateixos puguin 
decidir què fer amb la seva vida en un lloc vivint una vida digna amb totes les seves 
necessitats cobertes. És un debat que és actual i que tenia la necessitat d’expressar 
per la impotència i frustració que estem vivint aquest Govern davant d’actuacions com 
aquestes. 
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Si de cas en el moment de... (Veus de fons.) Sí, però és Informe de Presidència, en 
l’Informe de Presidència no hi ha lloc a rèpliques, després, si els sembla, al final de tot, 
que saben vostès que poden intervenir i preguntar i dir, doncs si els sembla..., de totes 
formes, jo no l’he interpel·lat a vostè, eh? Per tant, passem... (Veus de fons.) Sí, doncs 
guaiti, ja li dic, després al final podrà preguntar i dir el que li sembli, però en els 
Informes de Presidència mai hi ha cap interpel·lació, informo de totes les coses que 
han passat, informo que ens hem adherit a aquest pacte, informo de les actuacions 
que hem intentat fer fa mesos per aconseguir que una família vingui aquí a Girona i jo 
he informat. 

Respecte a l’informe socioeconòmic, enguany el passat..., tenen vostès els informes 
aquí, seré més breu, veuen vostès que l’atur registrat el mes de gener és de 5.556 
persones. Tot i que hi ha un petit augment respecte al mes de desembre passat, és 
cert, d’unes cinquanta «i pico» persones, ara no veig exactament el número exacte. 
Però sí que és cert destacar, com sempre diguem, que la dada que té molt d’interès és 
veure l’evolució interanual, perquè sabem sempre que els mesos de gener sempre, en 
tota la sèrie dels mesos que analitzem, doncs evoluciona negativament, és a dir que 
augmenta l’atur. En aquest sentit, en canvi, si veiem les dades, si analitzem les dades 
interanuals, sí que veiem que el mateix mes de l’any 2016 les persones que estaven 
registrades a l’atur eren de 6.324, per tant, hi ha hagut una reducció, per tant, una 
evolució positiva en 768 persones, és a dir, que estem parlant d’un 12,14 per cent 
menys d’atur respecte al que hi havia fa un any aquí, a la nostra ciutat. Una mica sí 
que era per destacar, ho vaig fer en l’anterior Ple i ho torno a fer ara, té interès veure 
que els majors de cinquanta anys, doncs, es van podent reduir, són els de més 
dificultat enguany, és veritat, és un col·lectiu que ens preocupa moltíssim. El que sí 
que també té interès de destacar és, si s’hi fixen vostès, els que fa més de vint-i-quatre 
mesos que estan a l’atur, que potser són el grup de persones que tenim més dificultats 
a ajudar-los a la seva inserció, doncs, s’ha reduït en un 18 per cent respecte a l’any 
anterior. Per tant, aquesta és una bona notícia, perquè ja ho hem parlat moltes 
vegades, saben vostès que són els col·lectius en què tots tenim més dificultats a 
ajudar-los a aconseguir la seva inserció. 

I no sé..., si els sembla, passaré a les dades d’afiliació també, perquè sempre diguem 
que les dades dels contractes, tot i que aquí es veuen com a positives, són dades que 
no m’agrada donar perquè podrien dur a error, ser optimistes i no ho hem de ser, 
perquè, que hi hagi molts contractes, aquests poden ser no indefinits, que és cert que 
són la gran majoria. I, per tant, per molt que hi hagin molts més contractes que l’any 
anterior, contractes laborals, això no és una dada per se positiva, el que per se és 
positiu és quantes persones en un moment donat, és a dir, en el mes de desembre, 
perquè anem una mica endarrere, saben vostè, amb el tema de les afiliacions a la 
Seguretat Social, doncs en un moment determinat quantes persones consten com a 
afiliades en la Seguretat Social. Veuen vostès que són, al desembre, 68.500, aquí que 
veuen l’evolució amb el gràfic, doncs bé, és positiu, és a dir, portem molts anys 
d’augment, per tant, enguany hauríem d’anar a l’any 2007 per trobar més persones 
afiliades a la Seguretat Social que ara, el que passa que, clar, estem parlant que n’hi 
havien quasi 72.000 i ara, 68.500, queda molta feina per fer. Igual com amb les 
persones aturades, si ara n’hi ha 5.550, és cert que el 2006, per exemple, n’hi havia 
unes 3.000, que suposo que és quan podríem considerar que el mercat laboral ha 
quedat estabilitzat i recuperant el mercat de treball en els moments pre, pre, pre la 
crisi, perquè ja no parlo de 2007, ni de 2008, sinó de 2006, que hi havia plena 
ocupació, recordaran vostès. Bé, doncs si de cas ho deixaria aquí, perquè ja tenen 
l’informe vostès, no crec que calgui destacar res més. 
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Respecte al tema del TAV, sí que recordar-los..., bé, les obres van evolucionant, però 
potser no cal que faci un detall massa acurat, perquè sé que tots vostès precisament 
van participar de la reunió que es va iniciar després de molts mesos, és cert, que no 
s’havia dut a terme, la Taula de seguiment de les obres del TAV. Com ara es van 
tornar a reiniciar aquestes obres, doncs evidentment tal com vostès proposaven i 
evidentment hi estem totalment d’acord, doncs calia reiniciar de nou les taules de 
seguiment d’aquestes obres. Així es va fer, va haver-hi la reunió del 27 de gener en 
què van comparèixer no només els veïns i les entitats, sinó també els diferents grups 
del consistori i, per tant, allà ja estan «al tanto» de les obres, ja se’ls va informant de 
les obres de l’acabament de la llosa i, per tant, si de cas ho podem deixar aquí, perquè 
suposo que ja ho podran anar tractant en aquestes reunions. 

I crec que no em deixo res més com a informe de Presidència. Si els sembla passem 
als decrets i acords a donar compte al Ple, que de fet... (Veus de fons.) 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 258, de 22 de desembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 
200/2016, interposat per un funcionari municipal contra el Decret de l'Alcaldia de data 
20 d'abril de 2016, pel que es va denegar la llicència per assumptes propis sense 
retribució, sol·licitada en data 31 de març de 2016, pels mesos de març, abril i maig 
de l'any 2017. 

* Sentència núm. 397, de 22 de desembre de 2016, del Jutjat Social núm. 1 de 
Girona, dictada en el procediment de reconeixement de drets no enquadrable en 
altres núm. 436/2015, en virtut de la qual s'estima íntegrament la demanda 
interposada per les recurrents contra l'Ajuntament de Girona i Giropark, i se'ls 
reconeix el dret d'elecció de l'empresa on desitgen adquirir i/o mantenir la seva 
condició de treballadores indefinides. 

Decret de l'Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Núria Palomar Vidal, personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial la senyora Núria 
Palomar Vidal amb NIF 47175429Z, assessora del grup municipal de la CUP, 
assimilable al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 
hores i una retribució íntegra mensual de 1.318,34 € , amb efectes del dia 9 de gener 
de 2017. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2016 relatiu a donar audiència a 
Eulen, S.A. relatiu a l'abonament de les hores no efectuades els mesos de 
novembre i desembre 2015 i gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, 
setembre i octubre 2016. 

Primer.- Iniciar els tràmits per requerir a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, perquè 
procedeixi a l'abonament corresponent als serveis no prestats els mesos de desembre 
de 2015, gener 2016 i agost 2016, amb un incompliment de 295,55 hores laborables i 
157,08 hores festives pel que fa al mes de desembre de 2015, un incompliment de 
134,90 hores que correspon a la diferència entre l'incompliment de 148,45 hores 
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festives i les 13,55 hores laborables prestades de més, pel que fa al mes de gener de 
2016; i un incompliment de 186,78 hores laborables i 161,07 hores festives pel que fa 
al mes d'agost de 2016, que representen un import de quinze mil tres-cents setanta-
tres euros amb vuitanta- sis cèntims (15.373,86 €) IVA exclòs, amb el següent detall: 

* Desembre 2015 

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres Escolars): amb un total de 571,01 hores no prestades. 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 19,46 hores prestades de més. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 85,79 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 78,29 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (edificis mixtes): amb un total de 3,86 hores prestades de més. Especialistes: 
amb un total de 416,22 hores prestades de més. 

Amb un dèficit de 295,55 hores, que representen un import de tres mil cinc-cents 
quaranta-sis euros amb vint-i-nou cèntims (3.546,29 €), IVA exclòs. 

Hores festives: 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 91,89 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 5,63 hores no prestades. Bloc 5 
(Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 59,56 hores no prestades. 

Amb un dèficit de 157,08 hores, que representen un import de tres mil quatre- cents 
tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (3.403,84 €), IVA exclòs. 

Per tant, el mes de desembre de 2015 correspondria abonar un import de sis mil nou-
cents cinquanta euros amb tretze cèntims (6.950,13 €) IVA exclòs. 

* Gener de 2016 

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres escolars): amb un total 50,24 hores no prestades. 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 3,03 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments serveis socials): amb un total de 60,16 hores no prestades. Bloc 
5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 23,50 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (Centres Culturals): amb un total de 22,40 hores prestades de més. 
Especialistes: amb un total de 128,09 hores prestades de més. 

Amb un total de 13,55 hores prestades de més, que representen un import de tres-
cents deu euros amb quaranta-dos cèntims (310,42 €) IVA exclòs. 

Hores festives: 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 66,55 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 5,61 hores no prestades. Bloc 5 
(Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 76,29 hores no prestades. 

Amb un dèficit de 148,45 hores, que representen un import de tres mil dos-cents 
trenta-sis euros amb tres cèntims (3.236,03€) IVA exclòs. 



 
 

9 

Per tant, correspondria abonar pel mes de gener un import de dos mil nou-cents vint-i-
cinc euros amb seixanta-un cèntims (2.925,61 €), IVA exclòs. 

* Agost 2016 

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres Escolars): amb un total de 219,84 hores no prestades. 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 117,70 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 48,30 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 76,87 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (edificis mixtes): amb un total de 221,71 hores no prestades. Especialistes: amb 
un total de 497,64 hores prestades de més. 

Amb un dèficit de 186,78 hores, que representen un import de dos mil vint-i-quatre 
euros amb vint-i-nou cèntims (2.024,29 €) IVA exclòs. 

Hores festives: 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 68,95 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 30,00 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 62,13 hores no 
prestades. 

Amb un dèficit de 161,07 hores, que representen un import de tres mil quatre- cents 
setanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims (3.473,83 €), IVA exclòs. 

Per tant, el mes d'agost correspondria abonar un import de cinc-mil quatre-cents 
noranta-vuit euros amb dotze cèntims (5.498,12 €) IVA exclòs. 

Segon.- Donar audiència a EULEN, S.A., amb NIF núm. A-28517308, perquè en el 
termini de 15 dies naturals comptats a partir de la recepció de la notificació, al·legui el 
que consideri necessari en defensa dels seus interessos, pel que fa a l'inici dels 
tràmits per procedir a l'abonament corresponent dels serveis no prestats els mesos de 
desembre 2015, gener 2016 i agost 2016. 

Tercer.- Donar compte a la propera sessió de Ple que se celebri. 

Decret de l'Alcaldia de data 22 de desembre de 2016 relatiu a donar audiència a 
la Fundació Mas Xirgu relativa a l'abonament de les hores no efectuades els 
mesos de novembre i desembre 2015 i gener, febrer, març, abril, maig, juny, 
juliol, agost, setembre i octubre 2016. 

Primer.- Iniciar els tràmits per requerir a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-
55121909, perquè procedeixi a l'abonament corresponent als serveis no prestats els 
mes de febrer de 2016, amb un incompliment de 9,77 hores que correspon a la 
diferència entre l'incompliment de 61,03 hores laborables i les 51,26 hores festives 
prestades de més, pel que fa al mes de febrer de 2016; que representen un import de 
cinquanta-un euros amb setanta-tres cèntims (51,73 €) IVA exclòs, amb el següent 
detall: 

* Febrer de 2016 

Hores laborables: 

Estació d'autobusos: amb un total de 61,03 hores no prestades. 
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Amb un dèficit de 61,03 hores, que representen un import de vuit-cents quaranta- vuit 
euros amb vint-i-cinc cèntims (848,25 €) IVA exclòs. 

Hores festives: 

Estació d'autobusos: amb un total de 51,26 hores prestades de més. 

Amb un total de 51,26 hores prestades de més, que representen un import de set-
cents noranta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (796,52 €) IVA exclòs. 

Per tant, correspondria abonar pel mes de febrer un import de cinquanta-un euros amb 
setanta-tres cèntims (51,73 €), IVA exclòs. 

Segon.- Donar audiència a FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF núm. G-55121909, 
perquè en el termini de 15 dies naturals comptats a partir de la recepció de la 
notificació, al·legui el que consideri necessari en defensa dels seus interessos, pel que 
fa a l'inici dels tràmits per procedir a l'abonament corresponent dels serveis no prestats 
el mes de febrer de 2016. 

Tercer.- Donar compte a la propera sessió de Ple que se celebri. 

VOTACIÓ 

El assistents per unanimitat es donen per assabentats 

 

4. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 29 de desembre de 2016 relatiu a requerir a 
l'empresa "GIROPARK, SAU", amb NIF A17213539, sobre la prestació del servei 
corresponent al LOT 2, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de 
Girona. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 12 de desembre de 2016, es va acordar 
convalidar la resolució de l'Alcaldia Presidència de data 5 de desembre de 2016, en 
virtut de la qual: 

"Primer.- Es requeria a la "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF 
A83052407, per tal que continués realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte 
dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els 
previstos al contracte signat en data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de 
Girona, a partir de l'1 de desembre de 2016 i fins que s'iniciés el servei per part d'un 
nou adjudicatari o com a màxim fins al 31 de maig de 2017. 

(...) 

Segon.- Es requeria a l'empresa "GIROPARK, SAU", amb NIF A17213539, per tal que 
continués prestant el servei corresponent al LOT 2, del contracte dels serveis postals 
de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat 
en data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, de l'1 de desembre de 
2016 fins al 31 de desembre de 2016. (...) 

Tercer.- Es prorrogava el contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, 
LOT 3, amb l'empresa "UNIPOST, SA", amb NIF A62690953, en els mateixos termes 
que els previstos al contracte signat en data 28 de novembre de 2014 amb 
l'Ajuntament de Girona, per un any, de l'1 de desembre de 2016 fins al 30 de 
novembre de 2017. (...)" 
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Atès que el requeriment realitzat a l'empresa "GIROPARK, SAU", de prestació del 
servei corresponent al LOT 2, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de 
Girona, de data 28 de novembre de 2014, es va fer amb efectes del dia 1 de desembre 
de 2016 fins al 31 de desembre de 2016, principalment perquè hi havia una reclamació 
judicial pendent de resoldre's que afectava de forma directa a l'objecte del contracte. 

Atès que a dia d'avui el jutjat competent no ha dictat sentència sobre l'assumpte de 
referència. 

Vist l'informe de data 23 de desembre de 2016, emès pel cap de secció del Registre 
General, Sr. Joan Mis Cabeza. 

Vist l'article 161.2 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, serveis 
i subministraments, que recull que els serveis es prestaran amb la continuïtat i 
regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres interrupcions que les que es 
produirien si el servei el prestés directament per l'entitat titular dels mateixos. 

Atesa l'existència de motius d'interès públic fonamentats en la necessitat de disposar 
de l'esmentat servei i que aquest no quedi interromput per la importància de les 
tasques contractades. 

Atès que l'òrgan competent per l'adopció del present acord és el Ple de la Corporació. 

Primer.- REQUERIR a l'empresa "GIROASSIST, SLU", amb NIF B17442880, per tal 
que continuï prestant el servei corresponent al LOT 2, del contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos al 
contracte signat en data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, fins al 
31 de desembre de 2016 o bé fins a la obtenció de sentència en el procés judicial que 
afecta de forma directa a les prestacions objecte del contracte. 

L' import anual de la despesa ascendeix a cent onze mil tres-cents vint euros 
(111.320,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en noranta-dos mil euros 
(92.000,00 €) de pressupost net i dinou mil tres-cents vint euros (19.320,00 €) d'IVA 
calculat a un tipus del 21%, amb el següent detall: 

Correus i notificacions un import anual de 97.809,00 €, IVA inclòs. Cooperació i difusió 
cultural un import anual de 13.511,00 €, IVA inclòs. 

L'import mensual de la despesa ascendeix a nou mil dos-cents setanta-sis euros amb 
seixanta-set cèntims (9.276,67 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set mil 
sis-cents seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (7.666,67 €) de pressupost net i 
mil sis-cents deu euros (1.610,00 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%, 

El cost corresponent al període de l'1 de desembre de 2016 a 31 de desembre de 
2016 (1 mes), ascendeix a nou mil dos-cents setanta-sis euros amb seixanta- set 
cèntims (9.276,67 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set mil sis- cents 
seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (7.666,67 €) de pressupost net i mil sis-
cents deu euros (1.610,00 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%, 2016 415 92000 22201 
Correus i notificacions un import anual de 8.150,75 €, IVA inclòs. 

2016 120 33400 22610 Cooperació i difusió cultural un import anual de 1.125,92 €, IVA 
inclòs. 

En el seu cas, el cost corresponent al període de l'1 de gener de 2017 a 31 de gener 
de 2017 (1 mes), ascendeix a nou mil dos-cents setanta-sis euros amb seixanta-set 
cèntims (9.276,67 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set mil sis-cents 
seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (7.666,67 €) de pressupost net i mil sis-



 
 

12 

cents deu euros (1.610,00 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%, amb càrrec al 
pressupost 2017. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

Segon.- CONVALIDAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera 
sessió que se celebri. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al de 
ratificacions, que aquest sí que cal la votació. No sé si li he de..., o ja està explicat, o 
necessiten... Està explicat. O si tenen algun dubte alguns de vostès que volen 
intervenir, la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas els ho pot explicar, crec que es va 
explicar a la Comissió Informativa. Si no, si els sembla bé, podem passar a la votació. 

Vots en contra de la proposta? 

Abstencions? 

Bé, vots a favor, la resta, se suposa. Unanimitat. Perfecte. Molt bé. 

VOTACIÓ 

El assistents per unanimitat ratifiquen els anteriors acords 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Constitució de la intervenció tècnica per al control i seguiment dels bens 
adscrits a la societat d'economia mixta AGISSA als efectes de la seva reversió a 
la Corporació municipal. 

Primer.- Amb data 28 de setembre de 2016 es va emetre per l'Alcaldessa- Presidenta 
de la Corporació resolució acordant la constitució d'una comissió tècnica per a exercir 
una sèrie de funcions de control i seguiment en la prestació dels diferents serveis que 
te per objecte la societat d'economia mixta AGISSA de conformitat amb els contractes 
adjudicats amb data 12 de maig de 1992 i 8 de juliol de 1997. 

Segon.- L'esmentada resolució va ser notificada als Ajuntaments de Salt i Sarrià de 
Ter, així com les diferents àrees de l'Ajuntament que havien de designar personal per 
a integrar l'esmentada comissió. 

Tercer.- Així mateix l'esmentada resolució va ser notificada a la societat d'economia 
mixta AGISSA que va presentar escrit de reposició contra la resolució emesa per 
l'Alcaldessa-Presidenta amb data 28 de setembre de 2016. 

Quart.- Pel Secretari de la Corporació s'ha emès informe amb data 19 de gener de 
2016 envers el recurs interposat per la la societat d'economia mixta AGISSA. 

Cinquè.- L'esmentat recurs va ser estimat parcialment per resolució emesa per 
l'Alcaldessa-Presidenta amb data 19 de gener de 2017. 

Primer.- Atès les potestats que en matèria de control i vigilància dels diferents serveis 
públics gestionats de manera indirecta per societats d'economia mixta atorguen a les 
Administracions Públiques els arts.65 i 78 de la Llei de Contractes de l'Estat de 1965, 
200 i 231 del Reglament de la Llei de Contractes de l'Estat i 60 del Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals de 1953. 
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Segon.- Atès les competències que en matèria de contractació atorga al Ple de la 
Corporació municipal la DA Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

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

Primer.- NOMENAR, i en l'exercici de les facultat de control i vigilància que preveuen 
els arts.65 i 78 de la Llei de Contractes de l'Estat de 1965, 200 i 231 del Reglament de 
la Llei de Contractes de l'Estat i 60 del Reglament de Contractació de les Corporacions 
Locals de 1953, una COMISSIÓ TÈCNICA per a l'exercici de les funcions que es 
detallaran en el punt dispositiu segon de la present proposta envers els serveis que 
presta la societat d'economia mixta AGISSA de conformitat amb els contracte adjudicat 
amb data 12 de maig de 1992 per a la prestació del servei d'abastament i distribució 
d'aigua al sistema de Girona (aquest modificat amb dates 8 de juliol de 1997, 14 de 
juliol de 1998 i 11 de març de 2013) per a la prestació del servei de manteniment de la 
xarxa de clavegueram del municipi de Girona. 

Aquesta Comissió estarà integrada pels següents membres:  

Per part de l'Ajuntament de Girona : 

- Sr. David Bancells i Juncà, Arquitecte municipal adscrit al Departament d'Intervenció 
municipal. 

- Sr. Jordi Figueras i Bosch, Cap d'Àrea del Departament de Sostenibilitat i Medi 
Ambient. 

- Sr. Vicenç Estanyol i Bardera, Assessor Jurídic adscrit a la Secretaria municipal. 

Per part de l'Ajuntament de Salt : 

- Sra. Andrea Llusent i Guillamet, Arquitecta municipal Directora de l'Àrea de Territori. 

Segon.- Les funcions que s'assignen a l'esmentada comissió són les que a continuació 
es detallen fins a l'expiració del contracte administratiu: 

a) Control i seguiment de l'inventari de les instal·lacions i béns adscrits o utilitzats en la 
prestació dels serveis d'abastament i distribució d'aigua al sistema de Girona i de 
manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi de Girona, tant si aquestes 
instal·lacions o béns resten afectes a la explotació del servei com si han estat 
aportades per la mercantil integrant de la societat d'economia mixta. 

b) Control i seguiment del compliment dels plans aprovats relatius a l'execució d'obres 
amb càrrec al fons de reposició i de les obres de primer i successiu establiment 
aprovades amb càrrec al fons d'amortització. 

c) Control, seguiment i anàlisi de l'estat de les instal·lacions i béns que hauran de 
revertir als ens titulars del servei un cop finalitzi el contracte adjudicat a la societat 
d'economia mixta. 

d) Anàlisi acurat del cost del servei tant d'abastament i distribució d'aigua al sistema de 
Girona i com del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi de 
Girona, mitjançant l'anàlisi del compte d'explotació, en particular els costos directes 
afectes a la prestació dels diferents. 

L'esmentada comissió emetrà informe semestral de cadascun dels punts anteriorment 
esmentats, donant-se compte de l'esmentat informe a cadascun dels òrgans plenaris 
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dels Ajuntaments que integren la societat d'economia mixta com a ens titulars del 
servei. 

El primer dels informes per l'esmentada Comissió s'haurà d'emetre amb data 31 de 
març de 2017. 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als membres que integren l'esmentada 
comissió i a l'empresa d'economia mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter S.A. 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució als Ajuntaments de Salt i Sarrià de Ter. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara passaríem al cinquè 
punt de l’ordre del dia. En aquest cas, és de la meva pròpia comissió, de la Comissió 
d’Alcaldia. És que no és usual que jo porti propostes al Ple. Aquí es tracta..., els ho 
vaig explicar en la Comissió Informativa, recordaran vostès que en data 28 de 
setembre de... Ai, disculpi, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Bé, de fet, ja 
els ho vaig explicar una mica a la Comissió Informativa, no sé si necessiten més 
informació. Era una comissió de seguiment que va quedar constituïda el 28 de 
setembre de 2016 a petició d’aquesta Alcaldia, però sé que és un tema que ens 
preocupa a tots els grups municipals, per tant, ho estem fent tots en conjunt, hi estem 
tots d’acord. Aquesta constitució d’aquest òrgan, efectivament, des de Secretaria, 
se’ns va informar arran d’un recurs que va presentar la pròpia empresa que hi havia 
algun defecte formal i, per tant, ho esmenem. Tot i que aquesta comissió tenia per 
objecte fer el que diu aquí, un control i seguiment de l’inventari de les instal·lacions i 
dels béns adscrits, un control i seguiment del compliment dels plans aprovats relatius a 
l’execució de les obres tant pel que fa a la reposició com pel que fa al primer i 
successiu establiment..., etcètera. És a dir, informar-nos una mica de l’estat de la 
situació actual que ens ha de permetre en un futur, efectivament, poder prendre 
possibles decisions referent a aquest tema, doncs efectivament per part de Secretaria 
es va estimar adequat estimar aquest recurs d’aigües, però alhora –alhora–, doncs 
tornar a crear en aquest cas comissió tècnica amb les funcions que aquí vénen 
detallades, que ja hem comentat amb vostès, ja fins i tot ja estan designades les 
persones per part de l’Ajuntament de Girona, així com per part dels altres ajuntaments. 
I també, i això ho dic a petició seva, que van dir «home, ja anem amb una mica de 
retard», que tenen raó, per tant, vam acordar exigir que aquesta comissió ja haurà 
d’emetre l’informe a 31 de març, és a dir, que no tornen a tenir sis mesos com se’ls 
havia donat en el seu moment, sinó que aquest 31 de març ja haurà de presentar 
l’informe, perquè sí que és cert que ja porten mesos treballant-hi, per tant, que ho 
podran fer. Per tant, és una cosa una mica formal i espero que el 31 de març tindrem 
aquest informe sobre la taula per poder-lo debatre i reflexionar sobre el que ens indiqui 
aquest document. Jo no sé si tenen algun dubte... Sí. No, no, sí, poden intervenir, i 
tant! És que no sé si m’he explicat tot... Endavant. Bé, hi ha alguna altra intervenció? 
Disculpin. Gràcies. La senyora Pèlach... 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 

atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 

94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 

aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres volíem intervenir 
precisament per anunciar la nostra abstenció. Evidentment estem d’acord que es creï 
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aquesta comissió i que vagi endavant, com bé ha dit vostè, doncs, entenem que va 
una mica tard, fa temps que estem demanant que es treballi en aquesta línia, però 
també a més a més ho fem perquè ens sap greu que en el seu moment intentessin, 
d’alguna manera, esquivar aquest tema del Ple. Precisament ha hagut de ser Agissa, 
firmat el senyor Ballell, actual conseller delegat, per tant, per cert, sent investigat 
actualment per la Fiscalia, qui ha obligat que aquest tema anés a Ple, perquè en el seu 
moment van decidir evitar que aquest tema anés a Ple. 

Entenem a més a més i ens sap greu que a vegades aquesta comissió, que entenem 
que és interessant i és important, serveixi també, doncs, d’excusa per no ampliar el 
debat, per no anar més enllà, per no obrir també el debat del procés de 
municipalització de l’aigua a entitats, a ciutadania, als partits de l’oposició. Entenem 
que és imprescindible i fer-ho ja, un calendari i una temporalització, i estaria bé que 
veiessin..., tenen el seu soci de Govern, el PSC, uns companys a Terrassa que han 
iniciat aquest procés, i que veiessin també la seva experiència per entendre que és 
important que es faci aquest treball amb la ciutadania i des de ja, i no esperar 
determinats informes i que detallaran a nivell tècnic coses, però que tampoc ens diran 
com hem de procedir a nivell polític. Per tant, entenem que també s’ha de fer aquesta 
feina a nivell polític de treball amb la ciutadania i els emplacem a treballar també en 
aquesta línia i no només a un nivell tècnic. Esperem amatents aquest informe el 31 de 
març i esperem que la comissió vagi fent la feina, però també a nivell polític tenir 
espais per poder fer aquesta feina. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre vot serà 
un vot favorable a la constitució d’aquesta comissió perquè estem d’acord que hem 
d’avançar cap a l’anàlisi i l’estudi del model de gestió de l’aigua que volem per a la 
nostra ciutat. I tant és així que aquesta comissió es va aprovar per decret amb data de 
setembre, que crec que va ser el mes següent, el mes d’octubre, que es va aprovar 
aquí conjuntament una moció que van presentar quatre dels grups aquí presents, una 
moció que perseguia, doncs, l’avanç en el tema de la municipalització del servei 
d’aigua. I, per tant, ens trobem que estem a febrer i que encara no hem pogut avançar. 
Doncs, per una banda, se’ns diu que aquesta taula ja ha anat fent feina, per altra 
banda, se’ns informa que no s’ha reunit cap vegada. Això és el que se’ns ha dit per 
part d’altres municipis que estan convocats en aquesta taula, que ells, que en tinguin 
constància, no s’ha reunit. 

Per tant, no acabem d’entendre ben bé en quin punt ens trobem, a més jo crec 
recordar que en el torn de preguntes en aquest plenari hem preguntat vàries vegades 
no per la feina d’aquesta taula, sinó per la taula de seguiment, que se’ns ha dit que, 
com que era una taula de seguiment de la taula d’intervenció tècnica, no es podia 
reunir fins que no es reunís aquesta. Però en cap cas se’ns havia informat que 
aquesta estava paralitzada pel recurs que havia presentat Agissa. I quan jo preguntava 
al regidor Berloso «com és que no es convoca la taula de seguiment?», simplement 
se’ns deia que es convocaria més endavant, quan tinguéssim un informe d’aquesta 
comissió. 

I, per tant, crec que el prudent en aquest tema, que jo crec que hi ha consens, vam 
presentar una moció de formar conjunta i, per tant, crec que estem majoritàriament 
d’acord la majoria del plenari, el normal seria que tinguéssim un espai per poder parlar 
amb una certa calma i tranquil·litat d’aquest tema, que és un tema molt important per a 
la ciutat, que reiterem que no podem deixar per a última hora i que segurament estaria 
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bé que aquesta comissió de seguiment –que se’ns insisteix que ha de ser de 
seguiment– de la taula d’intervenció tècnica es pogués reunir d’una vegada per poder 
a posar a sobre la taula tota aquesta sèrie d’informacions, d’eventualitats, que 
apareixen amb relació al procés de debat, que entenc que és el moment en què ens 
trobem d’anàlisi i debat, que és el moment en què ens trobem sobre la gestió de 
l’aigua, on es puguin posar a sobre la taula les auditories que se’ns han d’explicar i 
crec que el Ple, el plenari, està bé que n’estigui el cas, però en un marc com pot ser el 
de la taula de municipalització, doncs, segurament serà un entorn més adequat per 
analitzar les auditories que se’ns han de posar a sobre la taula. Però també per 
analitzar models que ens poden explicar des d’altres ciutats, models diferents, perquè 
la municipalització no necessàriament té per què ser assumir des del propi municipi la 
gestió directa, també podem entendre que hi ha altres formes, com poden ser, no ho 
sé, una cooperativa, una empresa pública..., diferents fórmules que ja existeixen sobre 
la taula i que ens convé analitzar. El plenari no és el lloc per fer-ho, per això es va 
crear la taula de seguiment d’aquest tema i jo crec que estaria bé convocar-la d’una 
vegada i quan tinguem l’informe de la comissió tècnica, doncs ja ens el mirarem també 
com podem mirar altres informacions que convé analitzar. Però crec que valdria la 
pena aprofitar el temps i fer-ho el més aviat possible. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs acabo amb 
el que..., començo amb el que vostè ha acabat de crec que és important aprofitar el 
temps i... Jo no sé vostès, però jo sóc incapaç de debatre i reflexionar sobre cap tema 
si no en tinc les dades prèvies, jo en sóc incapaç. Jo crec que és imprescindible que 
aquesta comissió tècnica que estava creada i que certament hi havia certs defectes 
formals i que ara constituïm, crec que és imprescindible que ens aporti totes aquelles 
dades certes que les tinguem per conegudes i que puguem partir en base a dades 
certes a debatre i a reflexionar. Ara ja podem anar-nos trobant, sincerament, però, no 
sé, cadascú dirà una mica, doncs, potser amb apriorismes què pensa cadascú 
respecte a la gestió de l’aigua i jo crec que això no ens aportarà res a ningú. Però, 
escoltin, que estem d’acord, però jo crec que és important partir d’això, de tenir tot un 
recull d’exactament on estem i d’on venim, perquè, si no, malament pots afrontar què 
vols fer, ho veig sincerament una mica impossible. Per això he volgut dir això del 31 de 
març, perquè no sentim que hem perdut tant el temps, espero que ho sentin així, per 
això hem volgut posar que el 31 de març s’ha de donar, s’ha de fer entrega d’aquest 
informe. Perquè, si recorden, al setembre vam dir sis mesos, doncs guaiti, aquests sis 
mesos serien el 31 de març, per tant, estaríem dintre del termini que ja ens vam 
comprometre de tenir totes aquestes informacions i tots aquests informes que 
necessitem per poder iniciar el debat. 

Per això és evident que aquests informes són tècnics i estic absolutament d’acord amb 
vostès, només faltaria que tècnicament es digués què caldrà fer políticament i és 
llavors en el moment més endavant que hauran d’intervenir molts, molts agents, que hi 
hauran d’intervenir perquè volem conèixer moltes experiències, volem saber també la 
ciutadania..., està clar que sí. Però crec que primer els hem de poder explicar amb 
sinceritat i amb certesa què hi ha, si no és molt difícil debatre i reflexionar sense tenir 
totes les dades. Però jo em sento una mica més tranquil·la, perquè com que sé que 
això està avançant i que aviat tindrem aquestes dades i que aviat ho podrem analitzar 
tots i que aviat podrem prendre decisions, doncs en aquest sentit em sento tranquil·la 
que estem complint amb el mandat que ens vam imposar tots plegats de reflexionar 
sobre aquest model i on estem ara i què voldrem per a un futur. Moltes gràcies. 

Passem, doncs, a la votació d’aquesta proposta. 
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Vots en contra de la proposta? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona, integrat per quatre membres, el nomenament d’una comissió 
tècnica. 

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

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: 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

6. Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Seguretat de 
l'Ajuntament de Girona. 

La legislació bàsica estatal així com normativa de desenvolupament autonòmic, i en 
aplicació del principi d'autonomia municipal, atorga als ens locals la potestat 
d'autoorganització com a potestat reglamentària específica, de la que es deriva la 
potestat per aprovar reglaments. 

La normativa reguladora de les institucions locals recull com un dels seus eixos el dret 
dels ciutadans a participar en aquells assumptes públics que afecten els interessos 
propis. 
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El desenvolupament de la participació ciutadana significa confrontar continguts i 
mètodes, realitzar canvis en l'organització dels serveis, alhora que permet modificar i 
millorar els objectius de l'administració, en especial l'administració més propera com és 
l'administració local. 

La creació del Consell Municipal de Seguretat de l'Ajuntament de Girona pretén ser un 
espai de trobada pels diferents col·lectius ciutadans que desenvolupi tant la funció de 
promoure i facilitar la participació ciutadana en matèria de seguretat, com la funció 
educadora que desenvolupi a consciència cívica dels conciutadans, reforçant la 
solidaritat i relacions de bon veïnatge. 

Aquest Consell serà un òrgan col·legiat, de naturalesa consultiva, informativa i de 
participació institucional, social, política i ciutadana pel seguiment de la política de 
seguretat i convivència al municipi de Girona, sens perjudici de les funcions i de les 
competències dels òrgans que la legislació vigent estableix en els sectors de la 
seguretat pública i la policia. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer. Articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

Segon. Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el text 
refós de la llei municipal de règim local de Catalunya. 

Tercer. Articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny ple qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Vist l'informe jurídic emès pel senyor Vicenç Estanyol Bardera, lletrat dels serveis 
jurídics municipals incorporat a l'expedient. 

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics al Ple de la Corporació es 
proposa l'adopció dels següents acords: 

Primer.- APROVAR inicialment el Reglament del Consell Municipal de Seguretat, que 
forma part d'aquest acord com Annex. 

Segon.- SOTMETRE aquest acord al tràmit d'informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes d'examen de l'expedient i de formulació 
de les reclamacions i suggeriments que s'estimin pertinents. 

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

Tercer.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, 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 ala 
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. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt sisè de 
l’ordre del dia. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà aquesta proposta la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. De fet, avui el que portem 
a plenari és el que dóna tràmit a un acord que vàrem prendre tots els grups 
municipals. Hem de recordar que aquesta moció va comptar amb el suport de totes les 
forces polítiques i, de fet, hem estat veient el que es va discutir aquell dia en el plenari 
per tal de poder incloure totes les aportacions que els diferents grups municipals varen 
fer quant a la representació que hi havia d’haver en aquest consell municipal, com 
també en el nom i en l’esperit. I l’esperit polític del que ha de ser aquest Consell 
Municipal de Seguretat pensem que queda molt ben definit en la part del preàmbul 
d’aquest document, d’aquest reglament que portem a l’aprovació del plenari, que 
pretenem que constitueixi un nou òrgan que sigui un veritable punt de trobada entre 
els professionals de la seguretat i els ciutadans i ciutadanes a través dels seus 
col·lectius veïnals, a través dels consells municipals i a través també de les entitats 
sectorials vinculades a l’àmbit de la seguretat. És, per tant, aquest un òrgan de 
participació, de presa de decisions col·lectives sobre seguretat ciutadana i sobre 
convivència veïnal, i precisament fet amb els més interessats, que és amb els propis 
ciutadans i ciutadanes. 

Aquesta voluntat política queda plasmada, definida, en les funcions atribuïdes al 
consell i que poden veure en el redactat d’aquest reglament, on podran comprovar que 
aquest no és només un òrgan d’informació des de l’Àrea de Seguretat cap a les 
entitats ciutadanes representades en aquest consell, sinó que es preveu la participació 
activa d’aquestes amb la possibilitat que es proposin accions concretes, així com fins i 
tot revisar i actualitzar els instruments de participació en tots aquells temes que 
estiguin vinculats amb la seguretat. Per tant, pensem que aquest és un dels àmbits 
importants d’aquest reglament que dota de contingut i de poder real aquest Consell 
Municipal de Seguretat. I el que volem aconseguir amb això és un consell actiu de 
manera que aquelles accions que es consensuïn i es determinin en el plenari del 
consell, les prendrem com a pròpies des d’aquesta regidoria. 

Estem convençuts que, igual que en d’altres àmbits de la gestió municipal, la millor 
manera de gestionar les nostres accions és mitjançant l’aliança entre l’Ajuntament i la 
societat civil i que per garantir i defensar al màxim els espais de convivència lliures i 
segurs és absolutament necessària l’acció complementària i sinèrgica entre 
l’Administració i els ciutadans i ciutadanes. L’Administració, en general, i la nostra, 
l’Ajuntament, en particular és qui té la responsabilitat de garantir la seguretat i la 
convivència en els espais públics, no renunciem a aquest deure que tenim com a 
poder públic. Amb això vull dir que no volem traspassar o col·lectivitzar la 
responsabilitat a la ciutadania respecte d’aquesta qüestió, però sí que creiem que 
podem millorar les accions que s’emprenen si aquestes són assumides i fins i tot 
proposades per la pròpia ciutadania. És evident que el focus i els objectius del consell 
que avui els portem a la seva consideració i aprovació és per totes les polítiques de 
seguretat i convivència sense perjudici que, per conductes més greus, organitzades o 
especialitzades, la responsabilitat i gestió correspon en major mesura als cossos de 
seguretat policials. L’experiència ens demostra que les comunitats millor organitzades 
són comunitats més segures i això bàsicament es deu al fet que les comunitats 
organitzades es regulen més efectivament i conserven millor l’espai públic i la pau i 
cohesió social que no aquelles que ho deixen tot a criteris i actuacions estrictament 
institucionals. 
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Aquest Govern i aquesta regidora ha demostrat en aquests mesos que creu 
fermament tant en la col·laboració entre les administracions com en la col·laboració 
entre l’Administració i la ciutadania. Per tant, aquest consell i sobretot la voluntat 
política que hi ha darrere d’aquest consell que sigui actiu pensem des del Govern que 
serà una mostra més no únicament d’aquesta voluntat, com els deia, sinó de l’activitat i 
del compromís de la pròpia ciutadania de Girona envers la implicació en els afers 
públics i en la millora de la nostra ciutat. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Amb relació a 
aquest punt, la senyora Paneque ha fet referència..., i jo intervinc perquè tot deriva de 
la moció que el meu grup municipal va presentar i que va comptar amb el suport de 
totes les forces polítiques i, per tant, que va tirar endavant per unanimitat. Així com el 
contingut del que avui se’ns presenta de creació d’aquest consell, nosaltres el 
compartim i l’hem parlat amb la senyora Paneque en més d’una ocasió i el que fem és 
arribar fins on ens permet la llei per no xocar i no entrar en contradiccions amb el que 
és la Junta Local de Seguretat, que és l’òrgan que fins a dia d’avui –i ha de continuar 
fent-ho– es parlaven i es debatien les polítiques de seguretat amb relació a la nostra 
ciutat. 

Sí que jo no puc deixar de lamentar que, home, que arribem una mica tard. La moció 
que vam aprovar parlava de l’any 2016, parlava que en el Ple del mes de juliol es 
presentaria el pla de treball d’aquest propi consell del segon semestre de 2016..., tot 
això es va aprovar per unanimitat, no només la creació del consell. Per tant, jo crec 
que també s’ha d’agrair que finalment el Govern hagi decidit crear-lo i portar-lo al 
plenari, però alhora s’ha de lamentar aquesta lentitud amb què fan les coses i amb què 
apliquen, o posen, o desenvolupen les mocions que s’aproven en el plenari, que 
haurien de ser, crec jo, mandat directe del Govern; si s’aprova una moció en aquest 
Ple, el que hauria de fer l’endemà el Govern és posar-se a treballar per complir-la. 

Per tant, el que sí que demano és que la moció tenia tres punts, el primer avui 
l’acompleixen, porten la creació del consell, el segon no crec que tingui més dificultat, 
que és informar totes les entitats gironines que ja es crea el consell, però sí que 
demanaria que malgrat la moció aprovada parlava de juliol de 2016 i de primer 
semestre –segon semestre de 2016–, perdó, doncs això s’apliqui ara el 2017. I, per 
tant, no més enllà del Ple del mes de juny, crec jo que tenen prou temps, doncs, 
preparin o fem ja la primera reunió del consell, que es prepari el pla de treball d’aquest 
consell per al segon semestre de 2017 i de la mateixa manera que en aquell moment, 
perquè crec que va ser l’únic Ple que va presidir el senyor Ballesta com a alcalde, en 
el qual es va aprovar aquesta moció, de la mateixa manera que en aquell moment vaig 
dir que a nosaltres ens servia que fos el propi alcalde qui presentés aquest pla de 
treball, doncs ens servirà que sigui la pròpia alcaldessa qui ens el presenti en nom de 
tot el Consell de Seguretat. 

Pensem..., estic d’acord amb gairebé tota la intervenció de la senyora Paneque, per 
tant, estem parlant de millorar la seguretat a la ciutat, de millorar les polítiques de 
seguretat, comptant amb la visió més directa de les entitats veïnals, que són les que 
viuen la realitat de cada un dels barris, perquè possiblement els plans de seguretat o 
de prevenció de delinqüència que s’ha de fer en un barri no és el mateix que el del 
barri del costat, perquè les realitats són molt diferents i es tracta, doncs, d’anar 
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adaptant i d’anar baixant al més mínim detall per assegurar millor la seguretat i la 
convivència en els nostres barris. 

Per tant, en aquest sentit, nosaltres pensem que aquest consell és molt important, que 
cal que es posi a treballar des del primer dia, que ho faci de manera coordinada i 
sense cap mena de confrontació amb la Junta Local de Seguretat, tot el contrari, crec 
que la Junta Local de Seguretat pot trobar en el consell que avui creem, doncs, un 
còmplice important de treballar de manera conjunta per conèixer encara millor la 
realitat de la ciutat i, per tant, nosaltres hi donarem suport, com no pot ser d’una altra 
manera. Però el que demanem sobretot és que, un cop creat, no ens adormim, que 
l’activem des del primer moment, que preparem aquest pla de treball del segon 
semestre de 2017, que el presentem perquè tota la ciutadania gironina el conegui i que 
remem tots en la mateixa direcció en un tema tan important i tan sensible com és 
garantir la seguretat a tots els gironins i totes les gironines, perquè sense seguretat no 
es pot viure en llibertat i crec que, això, és el nostre deure assegurar-la. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, anunciar en el nostre cas que el 
que farem és una abstenció, bàsicament perquè en diferents altres ocasions que 
havíem pogut treballar aquests reglaments prèviament, en aquest cas, no ha sigut 
possible i hi ha algunes al·legacions que sí que ens agradaria fer. Són al·legacions 
petites, però en conseqüència em sembla lògic fer aquesta abstenció. 

Evidentment estem molt contents que finalment s’hagi creat aquest Consell Municipal 
de Seguretat perquè entenem que amb participació ciutadana i seguretat, doncs, hi ha 
un llarg camí per recórrer i entenem que aquest espai ha de permetre, doncs, 
començar aquest camí i ser un bon impuls a polítiques que es puguin fer en aquesta 
línia. 

Ens sumem també al prec de la regidora Veray en el sentit de demanar celeritat per la 
creació d’aquest pla de treball per concretar la feina que es pugui anar fent des 
d’aquest consell. 

I sí que lamentem una mica que aquestes pors d’invasió de competències per part de 
la Junta de Seguretat Local, doncs, hagin generat una mica que surti poder fins i tot 
excessivament limitades les funcions previstes en el reglament del mateix consell. Ens 
sembla que no tenen massa sentit aquestes pors, entenem que això és un espai de 
participació, és un espai de consulta, que a més a més, per tant, com que queda 
perfectament definit en aquest sentit, doncs, no hauria d’haver-hi aquestes dificultats. I, 
per tant, demanem que mica en mica se sentin aquestes..., es vegin les funcions 
diferents d’un i altre, doncs, el consell pugui anar apoderant-se i creant un camí propi 
de feina a fer en el marc, doncs això, de la participació ciutadana i la seguretat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, endavant, el 
senyor Calvo. 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, més enllà de la normativa 
reguladora, volem manifestar el nostre acord i el nostre vot favorable. Pensem que 
potenciar qualsevol tipus de participació ciutadana ha de ser un dels objectius 
principals d’aquest Ajuntament i, per tant, veiem molt positiva la creació d’aquest 
reglament i d’aquest Consell de Seguretat. 
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I ens agradaria també, doncs, amb algun dels matisos, veure que és un reglament que 
ja s’ha fet amb perspectiva de gènere, ho celebrem. Celebrem que ja s’hagi inclòs 
aquest tema, perquè és fonamental entendre que per qüestions de gènere també les 
coses s’han de tractar diferent i, en aquest cas, com no pot ser d’una altra manera, el 
Consell de Seguretat que tingui aquesta perspectiva de gènere, quan pensem que a 
vegades la seguretat pot dependre del gènere de la persona, doncs, ens sembla 
especialment encertat i, per tant, volíem fer-ho notar així. En temes de seguretat, totes 
les dades indiquen que les dones són en moltes més ocasions víctimes que els homes 
i, per tant, aquest accent el trobem molt, molt encertat. 

Hem revisat també l’informe jurídic que acompanya aquest reglament, certament, 
doncs, el que indica és que hem de vetllar perquè no es solapin funcions, entenem que 
com que hi ha aquest informe i així ja es posa, d’entrada no serà cap problema perquè 
pugui funcionar correctament. Ens trobaran al costat sempre de tot allò que sigui una 
iniciativa que comporti la participació ciutadana i fer que les persones sentin més a 
prop l’Ajuntament i la seva ciutat. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun aclariment... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, no em queda més que agrair el suport als 
grups municipals. Treballarem les al·legacions. La intervenció que va fer el senyor 
Salellas aquell dia va fer algunes aportacions que havíem inclòs en el reglament i, per 
tant, enteníem ja que quedava incorporat, però en tot cas en podem parlar. La senyora 
Veray, la celeritat, hi haurà els trenta dies d’exposició pública d’al·legacions, per tant, 
aquests dies sí que són de tràmit. I novament agrair-los... Dir-los també..., perdoni, 
senyora Pèlach, no són pors respecte a la Junta de Seguretat Local, però si vostè..., 
que de ben segur que la coneix, la llei que regula l’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, hi ha uns articles on es determina les juntes locals de seguretat 
quines funcions tenen i, en aquest sentit, és l’informe jurídic que comentava el senyor 
Calvo, que simplement el que determina són les funcions de cadascun d’aquests 
òrgans i, de fet, en l’article 10, doncs posa les funcions de les juntes locals de 
seguretat. I, en aquest sentit, el que no volíem, doncs, és entrar en competència 
diferents òrgans, però no són pors, en qualsevol cas és determinar clarament qui té les 
funcions per fer què. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla bé, passaríem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots en contra de la proposta? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
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- Crida per Girona, integrat per quatre membres, inicialment el reglament del Consell 
Municipal de Seguretat. 

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: 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

7. Rectificar l'error material detectat en l'acord del Ple de la Corporació de 10 
d'octubre de 2016, d'aprovació inicial de la modificació dels articles 15 i 27 de 
l'Ordenança Municipal de Civilitat. 

Per acord del Ple de la Corporació de 10 d'octubre de 2016 s'aprovà inicialment la 
modificació dels articles 15 i 27 de l'Ordenança Municipal de Civilitat de Girona en els 
següents termes: 

a) Incloure a la relació de conductes prohibides de l'article 15 de l'Ordenança Municipal 
de Civilitat en relació a la venda i consum de begudes alcohòliques, amb número 13 
d'ordre, la següent: 

Art. 15.13: "no es poden vendre, ni consumir begudes alcohòliques en: tots els 
establiments (excepte el que gaudeixin de la deguda llicència o autorització), inclús els 
que gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació horària fixada 
reglamentàriament, per motius de seguretat pública entre les 23 hores i les 8 hores del 
dia següent" 

b) Incloure a la relació d'infraccions greus de l'article 27 de l'Ordenança Municipal de 
Civilitat, amb el número 33 d'ordre, la següent: 

Art. 27.33: "La venda o consum de begudes alcohòliques en: tots els establiments 
(excepte el que gaudeixin de la deguda llicència o autorització), inclús els que 
gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret dels que ja tenen limitació horària fixada 
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reglamentàriament, per motius de seguretat pública entre les 23 hores i les 8 hores del 
dia següent" 

Atès que per un error material, es va donar el número d'ordre 33 a la infracció a 
incloure a l'article 27 de l'ordenança de Civilitat, quan el que li correspon és el número 
d'ordre 34. 

D'acord amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Esmenar l'error material detectat en l'acord del Ple de la Corporació de 10 d'octubre de 
2016, d'aprovació inicial de la modificació dels articles 15 i 27 de l'Ordenança 
Municipal de Civilitat, en el sentit que el número d'ordre de la infracció a incloure en la 
relació d'infraccions de l'article 27 és el 34. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 
setè de l’ordre del dia, que el senyor secretari m’acaba de dispensar de fer la lectura. 
Sí que tots vostès coneixen que és per esmenar un error material. Si els sembla bé, ja 
passem directament a la... Ah, no, no, disculpin, doncs no. Senyor secretari, si vol 
llegir... Sí, sí, pensava..., com que era només un tema material, pensava que podia 
passar... No passa res. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs no sé si vol fer 
algun aclariment d’això o... 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): El cert és que en vam parlar en Comissió 
Informativa, és un error material que fa referència a l’articulat, no de contingut i, per 
tant, pensàvem que no havíem de donar més explicació que la de la Comissió 
Informativa, però si cal alguna més, doncs... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs alguna 
intervenció prèvia? No. Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Bona nit. Nosaltres intervindrem o jo intervinc, en aquest cas, bàsicament 
per explicar que ens abstindrem en aquest punt, com hem fet, de fet, en les 
modificacions que hi ha hagut formals de l’ordenança de civilitat en tots els plens. 
Perquè és una ordenança que no compartim, és una ordenança que criminalitza la 
pobresa, és una ordenança que criminalitza les persones amb menys recursos, ho 
hem vingut denunciant sempre; de fet, el Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’oposició també ho feia. 

I, de fet, la pregunta seria si vostès més enllà, com ja van fer a l’octubre, si..., li estic 
fent una pregunta, sí, si vostès pensen encarar la reforma o no d’aquesta ordenança 
de civilitat, que sempre que aquest tema s’ha portat a Ple, vostès han dit que era un 
tema que volien afrontar o, si més no, parlar-ne. Des d’aquell dia no tenim constància 
nosaltres que hi hagi hagut cap pas en aquest sentit i ja que es fa una modificació 
formal, ho tornem a dir, es podria fer una modificació de fons. I precisament la nostra 
intervenció venia també a demanar que, a part de la modificació formal, es faci una 
modificació de fons. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que volia fer 
una consulta mentrestant... Si vol fer una consulta... (Veus de fons.) Disculpi, senyora 
Paneque. Sí, que veig que hi ha una altra intervenció... Endavant, senyor Albertí. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, alcaldessa. Entenem que és 
l’esmena d’un error formal, no obstant volíem justificar el nostre posicionament en 
aquest punt. També ens abstindrem en coherència amb el que vàrem votar en el Ple 
de l’octubre. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs sí, senyora 
Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, només aclarir com vàrem fer el dia que 
vàrem portar ja la modificació, ja vàrem dir que l’ordenança municipal de civilitat 
implicava àrees molt diverses que estàvem revisant, efectivament, però que en 
qualsevol cas aquesta modificació venia per una demanda molt concreta i urgent de 
representants veïnals que hi havia una problemàtica molt concreta que estava causant 
problemes greus en els locals de venda de vint-i-quatre hores... No, com que vostè 
parlava de la criminalització dels pobres, jo haig de donar comptes a la gent que ens 
està escoltant que no té res a veure, que en aquest cas estem parlant de prohibir la 
venda d’alcohol de les onze de la nit a les vuit del matí en aquells establiments vint-i-
quatre hores; aquesta és la modificació. Era una modificació que s’havia de fer de 
manera urgent per la problemàtica que estava causant i li reitero el que li vaig dir 
aquell dia, pot parlar amb diferents representants veïnals, que li expressaran la 
problemàtica i l’agraïment que tenen per aquesta modificació, perquè ens permetrà 
sancionar aquest tipus de conductes. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passaríem a la votació. 

Vots en contra de la proposta? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos 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, la correcció de l’error 
material existent en l’Acord del Ple de la Corporació de data 10 d’octubre de 2016. 

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

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 
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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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

8. Aprovació del Pla Social de Les Pedreres 

El Pla Social de Les Pedreres dissenya una proposta als afectats que en l'actualitat es 
troben ocupant habitatges en sòl públic en el sector de les Pedres, i es concreta en 
quatre alternatives per donar correcta resposta als ocupants d'habitatges del sector 
incompatibles amb les previsions del Pla Especial. 

El Pla Social parteix de la consideració del criteri de proporcionalitat per trobar una 
solució que sigui factible econòmicament i proporcionada, amb una resposta 
equilibrada entre els desitjos de les famílies i la de reallotjament amb l'objectiu que es 
faciliti un habitatge lliure als ocupants dels espais afectats per l'execució del Pla 
Especial i permeti la recuperació per a la ciutat d'un espai públic a un cost acceptable. 

Aquestes modalitats han estat tractades per un grup de treball dels pactes del parc 
natural i prestació dels serveis públics en les diferents reunions celebrades a la seu de 
l'Ajuntament, amb assistència dels membres i tècnics municipals, el defensor de la 
ciutadania, representants de Càritas, del rector de la parròquia del sector, directora de 
l'escola Annexa, així com veïns i representants dels veïns del propi barri de Torre 
Alfons XII, de l'associació de veïns Pedreres-Fora Muralles i associació de veïns de 
Torre Gironella. 

Les modalitats proposades són: 

1. Autorització a precari de continuar ocupant la construcció destinada a vivenda a 
favor dels nascuts abans de 1965. 

2. Adjudicació d'un habitatge a construir en un espai proper al sector i destinat a la 
construcció del futur habitatge. 

3. Oferta de reallotjament en un habitatge social o de protecció a oferir dins del 
municipi de Girona, en règim de lloguer i amb el dret de la contraprestació econòmica 
de la indemnització del valor de la construcció. 

Per la resta d'aspectes el present acord es remet a les consideracions reflectides en 
l'informe jurídic de 30/01/2017. 
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Vist el que disposa l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, sobre informació pública,  

Aprovar inicialment el Pla Social de les Pedreres, l'expedient del qual estarà exposat al 
públic, de conformitat amb el que preveu l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per un termini 
de vint dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació de l'edicte, durant 
el qual les persones interessades podran examinar a la Secció de Serveis Socials, 1a. 
planta de la Plaça del Vi, de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores i presentar 
reclamacions davant el Ple Municipal. 

 

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

23. Aprovació text refós Pla Especial Les Pedreres 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 15 de juliol de 2015, 
va adoptar l'acord de suspendre l'aprovació definitiva del Pla Especial del Parc de les 
Pedreres, fins a la presentació d'un text refós verificat per l'òrgan que va atorgar 
l'aprovació provisional del mateix, en el que hauran d'incorporar-se les prescripcions 
contingudes en l'esmentat acord. 

D'acord amb l'anterior, s'ha incorporat a l'expedient l'informe favorable de la Direcció 
General de l'Aviació Civil, del Ministeri de Foment; així com les prescripcions derivades 
dels informes emesos per l'Agencia Catalana de l'Aigua; de l'Oficina Territorial d'Acció i 
Avaluació Ambiental, i del Departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, tots ells de la Generalitat de Catalunya; així com les imposades per la 
pròpia Comissió Territorial. 

DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, modificat 
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Verificar el Text Refós del Pla Especial del Parc de les Pedreres, que inclou les 
prescripcions imposades per acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, 
de data 15 de juliol de 2015, als efectes de la seva aprovació definitiva. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, a veure si els sembla bé 
aquest altre canvi que els vaig a proposar, i és que el punt número 23 de l’ordre del 
dia, que tractava sobre l’aprovació del text refós del Pla especial de les Pedreres, que 
de fet va substancialment vinculat amb el punt número 8, que és l’aprovació del Pla 
social de les Pedreres, que correspondria fer-lo ara, si els sembla, els agruparíem un 
darrere l’altre, sembla ser que per part de Secretaria és correcte poder-ho fer així, si 
no tenen cap inconvenient, i així sembla que quedi més congruent fer les defenses una 
al darrere de l’altra. Una altra cosa és que després, a la votació, primer votarem el Pla 
social de les Pedreres i després el Pla especial de les Pedreres. I si els sembla bé 
aquest pla..., algú té algun inconvenient que ho fem així? Fantàstic. 

Doncs prèviament que el secretari doni lectura a les dues propostes d’acord, saben 
vostès que hi han dues entitats que han demanat, doncs, ser escoltades en aquest Ple 
perquè estan directament afectades, se senten directament afectades quant a aquests 
dos documents que ara pretenem aprovar. En primer lloc, per tant, intervindria en nom 
de l’associació cultural Lachó Bají, veritat?, que estan aquí representants d’aquesta 
associació cultural. Doncs en representació de la junta, com a membre de la junta 
directiva, el senyor Luis Amador, que a part de donar-li la benvinguda, si el senyor 
Amador vol venir aquí davant, si us plau, pot vostè dirigir-se aquí al faristol. Li vull 
donar la benvinguda en nom de tots els... La intervenció l’ha de fer el senyor Amador, 
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perquè és imprescindible ser membre... (Veus de fons.) Perdó? D’acord. Doncs no es 
preocupi, senyor Amador, està vostè aquí molt ben acompanyat, no es preocupi. Té un 
temps per vostè fer l’exposició del que ens vol dir vostè i després pot seure, si vol, 
perquè si algun membre del consistori també li vol dir alguna cosa respecte al que 
vostè ha dit, doncs que també vostè el pugui escoltar i també respondre, si té la 
necessitat de fer-ho. Per tant, molt benvingut a vostè i a la resta de membres de 
l’associació cultural i endavant. 

Sr. Luis Amador: Gràcies a tothom. Buenas noches, bona nit. Y bueno, el punto de 
las Pedreres... ¿Hablo muy fuerte o queréis que hable un poquito más despacio? 
(Veus de fons.) Vale. Bueno, hablo en representación de todos los de las Pedreres, 
me han dado mando, me han dado poder y, en fin, aquí estoy para representar a mi 
pueblo. Lo han dicho..., bueno, lo han dicho..., que esto en el 2019 igual empiezan a 
hacer cosas nuevas para nuestro pueblo, para las Pedreres. Bien, gracias a la 
Paneque, señora Paneque, perdón, gracias a la alcaldesa que he tenido la 
oportunidad de estar con ella personalmente en la calle y con la señora Paneque, 
también. 

Es lo siguiente, el pueblo de las Pedreres quiere que no se hagan casas unifamiliares, 
se haga una casa, la separación que le haga falta, otra casa, la separación que le da 
la casa, hasta el total de reubicar a las familias que «habemos» allí todas. Quiero decir 
con esto que también es necesario ya que siempre que hacemos una juerga viene la 
policía a estropearnos la fiesta, que nos hagan un salón donde no hagamos ruido, 
donde estemos cómodos y tenemos la costumbre de tener tres días de juerga o 
cuatro, donde no molestar absolutamente a ninguno del barrio o de la ciudad de 
Gerona. ¿Alguno me quiere hacer una pregunta? Aquí estoy. 

Gracias. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Això és tot? 

Sr. Luis Amador: Bueno, si quiere me tiro una hora hablando aquí también... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, no, moltes gràcies. Fantàstic. 
No sé si volen fer una intervenció directa amb el senyor Amador, si no, això ho 
deixaríem i ja farem les intervencions que calguin, eh? Sí, vull dir, si no hi ha cap 
intervenció directe... Doncs, moltíssimes gràcies, senyor Amador, parlo en nom de tots 
els regidors i regidores d’aquest consistori. Li agraïm moltíssim que hagi volgut venir 
aquí a fer aquestes manifestacions i a dir-nos... Sí, ja està, perquè no hi ha ningú 
més... 

Sr. Luis Amador: Gràcies a vostè i a la senyora Paneque. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si volen ja 
poden seure, que continuarem amb el debat nosaltres. Moltes gràcies a vostè i a 
l’associació. Gràcies. 

I també ens acompanyen membres de l’Associació de Veïns de Torre Gironella. Em 
sembla que la persona que se’ns dirigirà és la senyora Sonia Chicano, presidenta de 
l’associació de veïns, no? O sí, o... (Veus de fons.) D’acord, també és compartida, 
però en tot cas les dues són membres de la junta directiva, per tant, les dues tenen 
legitimitat per poder intervenir. També, igual que amb l’anterior intervenció, els dono a 
tots vostès en nom de tots els regidors i regidores del consistori, doncs, els dono 
també la benvinguda i els agraïm molt que facin ús d’aquesta oportunitat de poder-se 
expressar en el Ple de la corporació. Moltes gràcies per ser aquí i endavant. 
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Sra. Jana Kunecova: Manifest dels veïns de Torre Gironella. Exposem. El dissabte 
dia 4 de febrer es publica en portada del Diari de Girona els plans per reallotjar els 
veïns de les Pedreres que han construït en sòl públic de forma irregular i de la 
construcció de fins a trenta cases al barri de Torre Gironella. Informem als 
responsables de l’Ajuntament dels següents punts. 

Densitat. Densitat de població de les Pedreres és inferior a la de Torre Gironella. 
Densitat urbana del barri de Torre Gironella. És un barri amb una densitat urbanística 
on les cases no disposen gairebé de patis, els carrers són de traça irregular i molt 
estrets, els espais públics limitats i els pocs equipaments de què disposem no estan 
dimensionats per al número de residents actuals. Augmentar aquesta densitat amb fins 
a cent cinquanta persones més ocupant part d’aquests horts i zones verdes de què 
gaudim els veïns provocaria un greuge comparatiu amb altres barris limítrofs del Pla 
especial de les Pedreres, els quals disposen de millors equipaments, millor urbanitzats 
i amb menor densitat. 

Capacitat elèctrica és el següent punt. Capacitat elèctrica del barri de Torre Gironella. 
Patim molts talls de llum als carrers cada mes i la xarxa està saturada, per exemple, 
durant el cap d’any es va tallar la llum a tot el barri cinc cops. El transformador i les 
línies actuals no suportarien connexions noves. 

El tercer punt, ús de parc. Segons el que s’ha publicat als diaris, l’excel·lentíssim 
Ajuntament de la ciutat de Girona argumenta que vol reallotjar els veïns per poder 
recuperar l’espai natural de les Pedreres. Malgrat tot, construint noves cases en el 
territori de Torre Gironella, se suprimeix la connexió natural del barri cap a l’espai 
natural de les Pedreres amb proximitat immediata a les cases nostres, i no només 
afectant-nos a nosaltres, sinó a tots i principalment a l’objectiu de fer un parc associat 
a la tranquil·litat. De fet, per accedir a l’espai natural de les Pedreres, que l’Ajuntament 
vol recuperar, es realitza habitualment per l’espai natural de Torre Gironella, i és allí on 
l’Ajuntament vol construir aquestes cases. 

El quart punt, compensacions. L’Ajuntament vol compensar els veïns afectats de les 
Pedreres per anar-se’n i deixar les seves cases actuals i reallotjar-los a Torre 
Gironella, és una de les opcions. Aquest reallotjament devalua el nostre patrimoni i 
tindrem problemes per vendre o llogar les cases; de fet, després de publicar la premsa 
l’article sobre els plans de reallotjament el 4 de febrer, hi van haver retraccions de 
lloguer ja aparaulades ( . . .  ) de les nostres cases, és a dir, ja tenim fets comprovats. 

Demanem. Demanem que no es construeixin fins trenta cases al barri de Torre 
Gironella, que és una de les alternatives proposades per l’Ajuntament, demanem que 
se’ns compensi amb la mateixa opció per poder viure en «vivendes» de nova 
construcció amb les mateixes característiques que les nostres «vivendes» actuals en 
altres barris de Girona capital o de compensació econòmica suficient per millorar la 
pèrdua patrimonial. Demanem formar part de la Comissió de seguiment del Pla 
especial de les Pedreres amb fins a tres representants per constatar els processos. I 
per últim, demanem que en llocs on es volen crear aquestes «vivendes» es construeixi 
equipament per al barri, per al nostre barri, com poden ser unes pistes de tenis, de 
bàsquet o fins i tot un local social o centre cívic propi, ja que som un dels únics barris 
que no disposa de centre cívic. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies, doncs. No 
sé si hi ha alguna intervenció respecte a això o ara iniciarem dels debats nosaltres i 
podem deixar seure la representant de l’associació, que no és la presidenta. Sí? 
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Doncs moltíssimes gràcies per haver intervingut, gràcies per venir-nos a explicar i fer-
nos avinent les seves reflexions. Moltes gràcies. 

Bé, doncs si els sembla bé, en primer lloc, farà l’exposició de la part del Pla social la 
tinenta d’alcalde Sílvia Paneque, seguidament la part urbanística, el tinent d’alcalde 
Joan Alcalà, i després, si volen vostès, cadascun de vostès, el temps serem una mica 
més generosos, suposo que a tothom li sembla bé, el que calgui una mica, perquè és 
un tema prou important també com perquè anem amb tranquil·litat i diguin tot el que 
creguin convenient respecte als dos temes. Per tant, la senyora Paneque. Endavant. 
Ai, disculpi. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Les llegim totes dues? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, si els sembla, llegirem les 
dues i així ja ho tenim. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs té la 
paraula la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 

atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 

94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 

aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Voldria començar agraint 
les diferents intervencions que hi ha hagut per part de veïns i veïnes de Torre Gironella 
i de les Pedreres i dient també que aquest pacte social que avui presentem és la base 
per tenir a la zona est de Girona un parc natural, però és també l’acord entre totes les 
persones que viuen en aquesta zona i a la ciutat perquè en puguem gaudir. És el 
pacte que permetrà anar ordenant aquest espai i és el document que es constitueix 
com la concreció de les propostes de reallotjament i valoració dels drets dels ocupants 
del conjunt d’edificacions que estan afectades per aquest pla especial. Per tant, el que 
fem és donar tràmit a un document que especifica allò que ja s’anunciava en el Pla 
social del Pla especial de les Pedreres. 

En resum, els diferents punts que porta aquest pacte social és, en primera instància, 
que permet continuar ocupant aquests habitatges exclusivament en favor d’aquells que 
han nascut abans de l’any 1965; en segon lloc, l’adjudicació d’un habitatge en règim 
de lloguer i possibilitat de compra –d’opció de compra– en una zona molt propera a 
l’àmbit de Pla especial i contraprestació econòmica del valor de la construcció; i en 
tercer lloc, oferta de reallotjament en habitatge social o de protecció en règim de 
lloguer i contraprestació econòmica del valor de la construcció. 

Aquesta pacte ha estat fruit de llarguíssimes converses i del compromís de persones 
molt diferents amb la nostra ciutat, Girona, i de la generositat de totes les parts. No era 
possible fer-ho d’una altra manera i totes les persones involucrades en aquest acord 
n’eren molt conscients. El pacte social és un acord on els protagonistes hi mereixen tot 
el meu respecte i per això han estat, en primer lloc, els veïns que viuen a Torre Alfons 
XII i a l’espai del Pla especial i, en segon lloc, les persones que han treballat des de 
Càritas, des de la parròquia, des de l’escola del barri amb la gent d’aquí i en aquest 
pla. El compromís també d’aquest plenari, de tots nosaltres de complir amb aquest 
acord i l’esforç fet per part de totes els grups en entendre que aquesta és una qüestió 
de ciutat, del seu compromís amb la seriositat d’aquesta qüestió i amb les seves 
aportacions. 
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Personalment vull també donar les gràcies d’una manera molt especial a en Salvador 
Maneu, a l’Imma Boada, a l’Ignasi Anzizu i a en Llorenç Carreras per les seves hores, 
esforç, ajuda i també sé que patiment a l’hora de negociar aquest document. També 
als tècnics d’Urbanisme i als regidors, tant el regidor Alcalà des de l’Àrea d’Urbanisme, 
com el regidor Berloso, que em van precedir en aquestes converses. 

No ha estat fàcil, però hi ha hagut un llarg treball de deu anys ben fet amb molts 
interlocutors. Hi havia arguments a tenir en compte i a respectar de totes les parts: la 
voluntat explicitada pel conjunt del plenari de Girona d’ordenar aquest espai, els drets 
de les persones que hi han viscut durant tres generacions i més de cinc o sis dècades i 
les opinions de la gent que viu als barris de les Pedreres i Torre Gironella. El pacte 
social admet respecte i té plena consciència dels drets adquirits que té la gent que ha 
viscut durant més de mig segle a les Pedreres. El pacte social també inclou que la 
gent de les Pedreres entén, té consciència, coneix i comparteix que el Pla especial de 
les Pedreres serà un espai natural en un futur. El pacte social és un acord just per a 
totes les parts i estableix el marc per poder tractar persona per persona, família per 
família, un acord que sigui just i beneficiós per a totes les parts. Hem treballat colze a 
colze amb els veïns i veïnes per obtenir consens entre totes les parts per l’aprovació 
del Pla social, no ha estat fàcil, era un problema encallat de fa molt temps i avui es 
converteix en una oportunitat per millorar un espai d’interès especial per a Girona. 

I ara toca començar a treballar cas per cas, definir els prototips d’habitatges que s’han 
de construir de manera ordenada en una peça concreta propera als actuals habitatges 
dispersats. Hem trobat el marc d’acord o solució per tota la gent que actualment hi viu i 
gràcies a això pensem que vivim un moment que és una oportunitat. Hi podem sortir 
guanyant tots, perquè hem construït la base del desenvolupament d’un pla especial 
d’interès per a Girona i som absolutament respectuosos amb els drets de les persones 
que hi viuen. El gran objectiu per a una Girona plenament unida és cosir, soldar, 
fusionar les diferents ciutats en una sola, construir un orgull compartit de projecte que 
sigui decidit i fet per al conjunt de les parts, una idea de les Pedreres noves que té a 
veure amb les voluntats diverses de gironins i gironines feta des de la reivindicació 
d’un projecte de ciutat i la idea de justícia com a element central per a totes les parts. 
Es tracta de girar la situació, els agents actius perquè sigui un espai ordenat per al 
conjunt de la ciutat són i volen ser els que ara hi viuen i, en aquest sentit, les 
reivindicacions que ens han fet arribar i les inquietuds per part de l’Associació de Veïns 
de Torre Gironella han estat també incorporades, tant en el sentit d’aquesta comissió 
de seguiment en l’execució d’aquest pla i d’aquests reallotjaments, com també del 
retorn que necessàriament hi ha d’haver en un barri que, efectivament, porta molts 
anys sense una inversió a nivell d’urbanisme. 

Avui comença el camí de la recuperació d’un espai de ciutat i de l’acció social intensa 
que ha de permetre el desenvolupament adequat i harmònic per a un dels paratges 
més emblemàtics de la nostra ciutat, amb molts interessos –geològic, vegetal, animal–, 
un dels miradors naturals més impressionant sobre la ciutat, el gran parc de ciutat que 
ha de permetre relligar on hi havia fragmentació i que evidencia que no hi ha 
intervenció urbanística possible de ciutat si no es posen per davant les persones. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. També un 
agraïment per a les persones que han intervingut anteriorment. Avui portem al Ple el 
resultat d’una feina de molts anys i de molts dels regidors i regidores que han treballat 
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tant en l’àmbit urbanístic com social, per això vull felicitar els companys del grup 
municipal que han intervingut en aquest procés, com ha estat el regidor Eduard 
Berloso, que va començar el projecte a nivell social, i en Carles Ribas i també l’actual 
alcaldessa i anterior regidora d’Urbanisme, Marta Madrenas, a nivell urbanístic. Un 
projecte que hem sabut culminar tant la Sílvia Paneque com jo mateix en la darrera 
etapa, acabant la feina crec que de manera molt satisfactòria. 

Aquest és un projecte de ciutat i aquest Govern ha demostrat aquí compromís i 
cohesió, i treball conjunt per resoldre un dels problemes endèmics que arrossegava la 
ciutat de Girona. Ara falta materialitzar tot allò que s’ha acordat sobre paper, una tasca 
que durarà anys perquè amb els veïns i veïnes hem pactat aquesta solució que hem 
explicat en el punt anterior. Confiem que sigui així i, per tant, podem dir que avui 
Girona i aquest Govern podem presumir d’un èxit més. Això tindrà una incidència molt 
especial amb els veïns i les veïnes afectats, que han vist com, després de dècades 
d’una situació irregular, finalment poden planificar amb calma i de manera acordada i 
tranquil·la el seu futur. De fet, i com recordaran, el Ple que va aprovar aquest Pla 
especial urbanístic a l’abril de 2015, després de més de dos anys de treball, des de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme s’hi va fer un seguit de consideracions que va 
incorporar de seguida al Pla especial a l’espera de desenvolupar i pactar el Pla social 
que el complementa. Un cop el Pla social està tancat, ara podem portar al Ple aquest 
pla ja de manera definitiva. 

És una bona notícia per a Girona això que aprovem avui i que demostra que des que 
vam entrar al Govern vàrem ser valents a afrontar reptes que la ciutat tenia pendents. 
Avui, gràcies a la feina de tots i totes, el Govern donem la solució urbanística i social 
que necessitava les Pedreres i que amb el pas dels anys, actuant per fases, es 
permetrà canviar de dalt a baix, alhora que es permet la recuperació de les Pedreres 
com un espai públic. Per tot això els demanem el vot favorable a la proposta d’acord 
del text refós del Pla especial de les Pedreres. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
intervencions? La senyora Veray. Endavant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo, en primer 
lloc, agrair la intervenció de les persones que han intervingut en nom dels veïns abans 
de l’inici d’aquest punt, agrair també les intervencions dels tinents d’alcalde, de la 
senyora Paneque i del senyor Alcalà. Jo abans de començar la meva intervenció, crec 
que també és de justícia no només agrair als regidors de l’equip de govern de 
Convergència i Unió que han treballat en els últims anys, sinó que s’ha de fer extensiu, 
s’ha de fer extensiu a tots els regidors d’altres formacions polítiques, alguna que avui 
no és present aquí, però que durant els últims anys també va treballar molt en aquest 
tema, que és també els representants d’Iniciativa per Catalunya. 

Aquest no és un tema nou, aquest és un tema que ve des de l’any 2003, la senyora 
Pagans en aquell moment, alcaldessa de la ciutat, doncs també va demanar-nos a tots 
els grups polítics que formaven part en aquell moment d’aquest Ajuntament que ens 
impliquéssim, crec que tots ho vam fer en la mesura de les nostres possibilitats, en 
aquella legislatura no va ser possible i sí que és veritat que s’ha d’agrair que, 
finalment, en aquesta legislatura ho aconseguim. Però que no és una cosa que ve de 
nou, que no surt com un bolet l’any 2011, quan el senyor Puigdemont guanya per 
primera vegada unes eleccions, sinó que té un treball de fons, jo crec, de fa molts anys 
i sobretot, i vull deixar-ho molt clar, de la implicació de totes les forces polítiques que 
han passat al llarg d’aquests anys per aquest plenari; algunes, com Esquerra 
Republicana, la legislatura passada no hi eren, però ara han tornat i, en canvi, ara és 
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Iniciativa per Catalunya, que també va fer una bona feina, la que no hi és, però que va 
treballar quan hi era. I crec que és de justícia que es posi a sobre la taula que no hi ha 
hagut cap formació política present en aquest plenari que hagi anat en contra de trobar 
una solució satisfactòria i arribar a punts d’acord per poder tirar endavant i desencallar 
aquest tema que, com s’ha dit per part de la senyora Paneque i senyor Alcalà –que jo 
comparteixo–, és un tema de ciutat. 

Jo crec, i en més d’una ocasió ho he dit, que aquesta legislatura, la que estem vivint 
actualment, tenia tres grans reptes amb relació a plans especials o plans concrets. Un 
era el Pla de la Devesa, l’altre era el Pla especial de les Pedreres i l’altre el Pla 
especial de Sant Narcís, el qual sembla que és el que va a la cua i el que ens costa 
més de desencallar. Bé, és una bona notícia amb relació a la Devesa, tenim..., com a 
mínim hi ha una proposta i a partir d’aquí s’ha de treballar i s’ha d’aprofundir, que és jo 
crec la feina que està fent el senyor Sastre de manera coordinada i conjunta amb tots 
els grups de l’oposició, malgrat en algunes coses discrepem. El Pla especial de les 
Pedreres a nivell urbanístic i també ara social, que fins ara ha estat més d’un any i mig 
encallat perquè aquesta part social no ens la presentaven, no la teníem i, per tant, no 
acabàvem d’avançar; sembla que avui es desencallarà. I, per tant, ens quedarà el 
tercer gran repte que, com deia, és el Pla especial de Sant Narcís. 

Miri, amb relació a la proposta que ens presenten, primer la part social i després la 
urbanística, bé, jo començaré per la urbanística que m’és més fàcil..., més fàcil..., aniré 
més ràpid. Nosaltres ja en el Ple de l’any 2015, de l’abril de 2015, vam donar-hi suport 
i, per tant, avui hi tornarem a donar suport perquè creiem que com a eina urbanística 
és correcta i que, per tant, en aquest sentit no cal tampoc ni inventar res, ni donar-hi 
més voltes. Fins ara el problema que hi havia és que no anava acompanyat de la part 
social i això és el que avui finalment arriba en aquest Ple. 

Pel que fa a la part del Pla social que avui ens presenten, efectivament és un pla social 
molt basat únicament i exclusivament en el reallotjament, no és un pla social ampli on 
parlem de diferents temes o on parlem del dia després de quan es doni solució a la 
situació de cada una de les famílies i dels casos personals que deia la senyora 
Paneque, perquè ara hem de veure cada família, cada unitat familiar quina opció escull 
i, per tant, el Pla social està molt basat en això, no va més enllà. Entenc que, un cop 
es desencalli en el sentit de saber cada família quina opció tria i hàgim estudiat cada 
cas, caldrà fer un pas més i caldrà tornar a parlar de quines sortides a nivell social 
donem. 

El que sí que he de dir que m’ha preocupat..., perquè la senyora Paneque a la seva 
intervenció també ho ha dit, ha dit que estava pactat amb els afectats i amb tota la 
ciutadania. Home, a mi m’ha preocupat escoltar l’associació de Torre Gironella que li 
demanava que no construeixin els habitatges, per tant, aquí hi ha alguna cosa que 
grinyola, tan pactat no deu estar quan la pròpia associació de Torre Gironella demana 
que no es construeixin els habitatges. La senyora Paneque ha dit que amb Torre 
Gironella..., que els accepta que formin part de la comissió de seguiment –home, 
només faltaria, li he de dir, només faltaria que no acceptessin això– i que se’ls invertirà 
i se’ls construiran equipaments, que també fa anys que se’ls haurien d’haver construït. 
Però no se’ls ha donat resposta a res més i per mi el més important de les demandes 
que ells han fet és que no es construeixin els habitatges i que se’ls donin els mateixos 
drets, uns drets que jo he de dir que fins ara jo he interpretat que els drets adquirits de 
les persones que viuen a Torre Alfons XII ens portava a donar-los una opció de 
reallotjament, però que no anava més enllà, que es donaven els mateixos..., tenien les 
mateixes opcions que qualsevol altra persona gironina en una situació vulnerable, 
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diguem-ho així, per tant, que se li donés accés a un lloguer social o amb opció de 
compra, en aquest cas, que ho entenem venint de la realitat que vénen. 

Per tant, també m’agradaria que la senyora Paneque ens matisés amb relació a allò 
que li han demandat avui, a davant de tots, els veïns de Torre Gironella. Li dic perquè 
fins ara nosaltres pensàvem que això estava ja superat i ens n’hem adonat que no, 
que la informació no la devíem tenir tota completa o tota la veritat; no dic que ningú 
digui mentides, dic que potser a vegades no s’explica tota la veritat de la realitat que 
tenim sobre la taula. 

Crec que ningú discuteix l’important que és recuperar les Pedreres com a parc urbà, 
però que tots compartim que s’ha de fer de manera ordenada, que no podem caure en 
l’error que algú es quedi amb la sensació que hem agafat una situació irregular, 
perquè crec que tots som conscients que és una situació irregular i l’hem traslladat de 
lloc. Jo crec que això és el que hem d’evitar, que cap gironí o gironina pugui sentir-se, 
doncs, menystingut en aquest sentit o perjudicat perquè una situació s’ha canviat de 
lloc, hi ha hagut un treball molt intens, insisteixo, però penso que s’ha de seguir 
insistint, s’ha de seguir treballant, avui farem un primer pas, és veritat, però queden 
coses per solucionar, queden coses per acabar de consensuar, queden coses per 
acabar d’arribar a acords. Sí que és veritat que estem parlant d’un pla que no és d’avui 
per demà, jo tinc la sensació que és més a mitjà-llarg termini que altra cosa, tenint en 
compte la primera opció que es dóna als afectats de Torre Alfons XII, que és que els 
nascuts el 1965 puguin seguir en aquella zona fins al final de la seva vida, per tant, no 
és una cosa d’avui per demà, al contrari, és a mitjà-llarg termini, per tant, tenim temps, 
tenim temps de seguir-ne parlant, tenim temps de seguir-lo consensuant... Crec que és 
una bona notícia que avui puguem fer un primer pas. 

Nosaltres li donarem suport, però això no vol dir que no avisem –i és el que estic fent 
ara– que tinguem present les demandes de Torre Gironella, que seguim parlant amb 
ells, que seguim valorant-ho tot i que seguim treballant amb relació a ordenar-ho de la 
millor manera possible, que és molt important recuperar el parc de les Pedreres, hi 
estic d’acord, però que no per arreglar una cosa en perjudiquem una altra, allò que es 
diu no per vestir un sant en desvestim un altre. Per tant, intentem arreglar-ho de la 
millor manera possible, no ho donem tot per fet i per acabat perquè aquest pla avui tiri 
endavant, seguim treballant, seguim en contacte amb els veïns afectats de Torre 
Alfons XII i de la zona de les Pedreres i de Torre Gironella, i no donem per bo tot allò 
que avui jo tenia la sensació que estava més lligat, li he de dir, senyora Paneque, sinó 
que intentem arribar a més consensos perquè al final el pla s’executarà, com he dit, no 
és una cosa d’avui per demà, però s’ha d’acabar executant i, per tant, quan arribem al 
final de l’objectiu d’aquest pla, que és executar-lo i donar, doncs, un futur millor a les 
famílies que viuen en aquest sentit d’allotjament a la Torre Alfons XII, es faci de la mà, 
que és el que ens agradaria a nosaltres, també dels veïns de Torre Gironella perquè 
ells també tinguin o transformin el seu barri en allò que fa anys que demanden i que 
sembla que ara estan disposats a donar-los. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, agrair als 
representants dels veïns que ens han vingut a fer el parlament d’aquesta tarda. Crec 
que la política de tot ens municipal el que ha de buscar és resoldre problemes 
existents i, en qualsevol cas, evitar, sobretot evitar crear-ne de nous. Creiem que 
realment en aquest procés, així com les propostes i possibles solucions aportades per 
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tots els grups aquí presents i també per grups, com ha dit la senyora Veray, que 
anteriorment tenien representació en aquest plenari, que a dia d’avui no en tenen, han 
fet una bona feina d’anàlisi, de definició i de propostes per a aquesta problemàtica. 
Creiem que la situació actual de les Pedreres no pot seguir com fins ara i finalment 
s’ha trobat una fórmula que podria arribar a desencallar una situació incòmoda per a 
tothom. I dic «podria», perquè sí que és cert, senyora Paneque, que vostè ens va dir 
que tothom hi estava d’acord, i també en el sentit de la portaveu que m’ha precedit, 
escoltant els parlaments que avui ens han fet els representants veïnals, sembla ser 
que això no és així. Creiem que, en qualsevol cas, els equipaments del barri o les 
inversions al barri de Torre Gironella mai haurien de ser un quid pro quo a canvi que 
estiguin d’acord amb aquest pla que vostè ens presenta. 

Creiem també que hi havia un informe jurídic que es va elaborar que va detectar que 
algun punt del que hi havia en aquest pla no era del tot correcte i així es va exposar en 
la comissió. I, per tant, nosaltres no votarem a favor, avui ens abstindrem perquè 
necessitem temps, primer, per acabar de consensuar amb els representants dels veïns 
i, segona, perquè nosaltres esperem acabar de tenir un informe jurídic intern. Per tant, 
senyora Paneque, nosaltres avui ens abstindrem en el seu punt. En el seu punt, 
regidor Alcalà, nosaltres li votarem a favor. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. Sí, en primer 
lloc, agrair les intervencions dels diferents representants, sempre és agradable veure 
com la ciutadania es posa aquí davant del Ple i també ens explica, ens demana, ens 
exigeix i, per tant, que siguin moltes més les oportunitats per fer-ho. Dit això, sí que 
avui voldríem dir que estem molt contents que avui aquest tema vagi a Ple i estem 
molt contents que finalment, doncs, s’hagi pogut desencallar. Nosaltres sí que volíem 
recordar que ja a l’aprovació inicial, a l’abril de 2015, ja en aquell moment nosaltres 
vam demanar que quedés sobre la taula, perquè crèiem que era molt important aquest 
treball de diàleg i que en el marc d’aquest treball es donés una solució concreta abans 
de continuar avançant en el desenvolupament del Pla especial, que es donés una 
solució a tot el tema de la reubicació, però a més a més lligat a la reubicació de tot 
d’altres temes lligats a aquest marc social que caldrà se’ns dubte treballar a partir 
d’ara. 

Evidentment l’exigència..., aquest pla social era una exigència que van fer des de 
l’oposició, que ja en un moment va quedar pendent aquesta aprovació, en aquell 
moment la regidora Paneque també es trobava a l’oposició i, per tant, ara en aquest 
recorregut és agradable veure com aquest cop sí. En qualsevol cas, els diferents 
regidors que la van precedir, però també ella ha continuat aquesta tasca i, per tant, 
s’ha avançat i a través d’aquesta taula de diàleg que s’ha anat treballant, doncs, s’ha 
donat una proposta de solució que sembla que té bastant consens tot i aquests petits 
dubtes que han quedat sobre la taula. És evident, doncs, que hi havia una situació 
anòmala i que no tenia sentit tirar endavant un pla especial urbanístic sense abans 
haver resolt aquesta situació i fent veure, d’alguna manera, que no existia, que 
l’aprovació del Pla especial portava una mica aquest fet. 

Per tant, sí que nosaltres volíem qüestionar, com ja vam fer en aquell moment, el fet 
que en algunes ocasions s’ha qüestionat el..., s’ha plantejat aquesta situació en termes 
d’impacte ambiental, i aquí sí que a nosaltres ens agradaria dir que nosaltres no ho 
entenem d’aquesta manera, sinó que entenem que és important en el Pla especial, 
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doncs, la tasca de gestió, d’ordenació que es fa. Però també entenem que en termes 
d’impacte ambiental hi han altres elements molt més importants que han afectat, 
doncs, les Gavarres, perquè això no deia de ser una part de les Gavarres, i aquí no 
volem deixar d’esmentar evidentment la variant o altres urbanitzacions que en el seu 
moment sí que es va fer un procés de regularització, com són les de Montjuïc. 

Per tant i centrant-me ara en el tema del Pla social, sí que nosaltres hem valorat molt 
positivament el fet que hi hagi aquest recolzament ampli per part dels col·lectius que 
han format part de la taula, per part sobretot de la comunitat de veïns i veïnes que 
actualment viuen a les cases que es veuen afectades per aquest Pla especial, i ho 
hem valorat i per això avui votarem que sí. Tot i així, entenem que aquest Pla social té 
una base jurídica que és feble, entenem que només entra en termes de reubicació i, 
per tant, podríem dir que neix incomplet i aquest punt quart, doncs, que ha quedat 
exclòs i caldrà concretar. I entenem que no hi ha un reconeixement explícit del que és 
la propietat. Entenem la dificultat legal que suposava tot això i per això també avui 
entenem que és tan important i per això hem decidit votar sí, perquè entenem que és 
aquest consens del plenari el que donarà força també a aquest Pla social. I per això 
aquí ens hem sumat a aquesta demanda dels col·lectius i votarem a favor en aquest 
sentit. 

Però sí que creiem, i ho volíem deixar clar també, que hi ha encara un treball molt 
important a fer de concreció d’aquests punts que s’han esmentat, però també 
evidentment de totes les conseqüències que comportarà aquestes reubicacions i tot el 
treball que s’haurà de fer. I aquí és molt important també, doncs, recuperar les 
paraules precisament de l’Associació de Veïns de Torre Gironella, perquè precisament 
és molt important que aquest treball es faci no només amb les persones que 
actualment ocupen aquestes cases que es veuran afectades, sinó evidentment amb el 
barri on està previst que algunes d’elles, com a mínim, vagin a viure. Creiem que és 
molt important que es faci aquesta feina de diàleg, creiem que és molt important, 
doncs, que uns i altres..., es faci una feina prèvia a la reubicació, perquè uns i altres 
entenguin les demandes d’uns, entenguin les demandes dels altres i treballar-ho 
conjuntament perquè al final són associacions veïnals que hauran de conviure i és 
cabdal que es faci aquesta feina prèvia. 

Entenem, a més a més, i estem d’acord amb les necessitats de millora del barri de 
Torre Gironella que esmentaven. Jo crec que és important també –i aquí també 
demanaria que la regidora fes referència i destaqués també aquesta importància–, que 
també cal dir que és un barri que en el seu moment també va viure un procés similar al 
que estem plantejant ara i, per tant, també és de rebut deixar-ho en evidència avui. 
Però, en qualsevol cas, és un barri que evidentment està assentat i que avui ens fa 
evident i ja ho ha fet en altres ocasions també i s’han fet moltes demandes en altres 
moments en aquest plenari també, en el sentit de les necessitats a nivell d’urbanisme, 
però a nivell d’equipaments i a molts altres nivells que té el barri de Torre Gironella. 
Per tant, crec que també és de rebut que si estem plantejant que hi vagin a viure un 
col·lectiu important de persones, doncs, previ a aquesta nova onada de persones, es 
faci també una feina important a nivell urbanístic i a altres nivells en el barri. 

En qualsevol cas, estarem amatents, per tant, també a la concreció d’aquesta fórmules 
previstes. Demanem que hi hagi una continuïtat en aquesta taula de diàleg a través de 
la taula que ja existeix, però també evidentment incorporant d’una manera important 
els veïns i veïnes de Torre Gironella i avui, com deia, votarem que sí sobretot perquè 
entenem que és aquest Pla social i l’acord i el consens que donem tots que li donarà 
sentit en les fórmules previstes. 
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Donarem també un vot a favor al que és el Pla especial urbanístic pròpiament de les 
Pedreres perquè entenem que la feina feta en aquest Pla social li dóna valor, li dóna 
sentit, i entenem que aquesta és una eina de protecció d’un entorn natural, cultural i 
social que ha de facilitar la gestió i també frenar possibles especulacions que en algun 
moment s’han previst en el barri, el que es podrien haver pensat en aquest entorn. I, 
per tant, votarem a favor dels dos punts i endavant amb aquesta feina. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Mercè Roca... 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo 
hauré de canviar una mica el meu posicionament i l’exposició, perquè jo havia..., 
havíem basat nosaltres tot el nostre discurs en el consens i evidentment constatem 
que no hi ha aquest consens i, per tant, doncs canviarem el nostre sentit de vot. 
Nosaltres volíem felicitar..., ens felicitàvem a nosaltres mateixos perquè és molt 
important haver aconseguit, doncs, que les parts implicades es posessin d’acord. Des 
d’aquest punt de vista, el document consideràvem que era un èxit, no un èxit només 
d’aquest Ajuntament, sinó també un èxit dels ajuntaments anteriors que han anat 
treballant per aconseguir finalment que avui hi hagi un document que nosaltres en 
diem Pla social. Un document que posa les bases teòriques, dèiem, per una banda, 
per resoldre el problema habitacional dels veïns que hi viuen i, per altra, també 
important, per satisfer les demandes de la ciutadania de Girona que vol utilitzar el parc 
de les Pedreres com un espai públic. Dèiem que solucionava un problema molt antic 
de la ciutat, de cinquanta anys enrere i, per tant, que consideràvem que era un dia 
històric. I les solucions del document les trobàvem imaginatives, una mica 
complicades, d’execució llarga i difícil, però ens semblaven bé. També dèiem que això 
d’avui era el començament, no era el final, era el començament d’una llarga tasca que 
s’havia d’anar seguint. I el que nosaltres proposàvem era..., dèiem que seria d’interès i 
que podria ajudar, la creació d’una comissió de seguiment sobre el desenvolupament 
del Pla de les Pedreres i que cada any anés retent comptes del pla, de l’estat 
d’execució del pla. 

Ara bé, en les darreres hores, d’una banda, se’ns ha informat d’uns dubtes sobre la 
legalitat del document –això per nosaltres és important–, però sobretot hem arribat a la 
conclusió que aquest consens no hi és. I com que nosaltres el vot afirmatiu el basàvem 
tot en la importància del consens, doncs nosaltres, si no retiren aquest punt i per 
exemple el tornen a presentar el mes que ve, quan hagin aconseguit, doncs, que 
aquests problemes s’hagin arreglat, nosaltres ens abstindrem en el Pla social, però sí 
que votarem que sí en el Pla urbanístic, en el Pla especial. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies... Si vol fer..., si li 
sembla. Sí, senyora Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Intentaré donar resposta a 
tots els dubtes que s’han plantejat i començaré per l’últim. Perquè vostè saben que 
amb aquest tema he intentat ser extremadament cautelosa, perquè era un tema 
complicat, tots vostès n’han fet referència, he intentat tenir un reconeixement, he parlat 
dels deu anys que es porta portant endavant aquest tema i, per tant, jo crec que el 
reconeixement hi ha sigut. Amb el que sí que vull ser taxativa, senyora Roca, perquè 
en cap cas, és sobre la legalitat del document, perquè precisament va acompanyat 
d’un informe jurídic, per tant, aquí sí que no vull que quedi cap ombra de dubte. El que 
sí que hi ha hagut és una modificació del punt 4 i que hem deixat, per tant, sobre la 
taula fins a nova redacció, perquè es parlava d’expropiació i formalment –formalment– 
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les persones afectades no són propietàries i, per tant, no es pot aplicar la Llei 
d’expropiació. Jo crec que ho vaig explicar molt clarament a la Comissió Informativa i 
aquí sí que li haig de dir que em molesta enormement que vulguin posar ombra de 
dubte en un tema tan sensible com aquest. 

Respecte al consens, intentaré ser molt cautelosa també, perquè això entenc que 
quan arriba el moment de l’aprovació es despertin dubtes que es puguin expressar 
d’una o d’altra manera, però sí que els vull recordar que en totes les reunions que hem 
tingut a la sala de Junta de Govern Local sempre hi havia representants veïnals, tant 
de Torre Gironella com de les Pedreres i que poden consultar totes les actes 
d’aquestes reunions, on sí que es varen expressar dubtes, efectivament, on sí que 
se’ns va demanar, doncs, millores al barri per les modificacions que pogués haver-hi 
de futur. Però en cap cas, senyora Pujola, i també, perdoni, eh?, però m’ha semblat 
una afirmació, doncs, que no s’ajusta almenys a la realitat i al que va passar en 
aquelles reunions, en cap moment els veïns de Torre Gironella m’ho varen plantejar 
com un intercanvi de res, sinó que simplement posaven a sobre la taula la necessitat 
que hi havia de millores al seu barri, posaven sobre la taula el que és una certesa i el 
que és una evidència i és que durant molts anys potser no hi havia hagut la inversió 
que calia al barri i que, per tant, pensaven que aquest era el moment, ja que s’actuava 
sobre les Pedreres, que també s’actués sobre millores, com comentava la seva 
representant, tant a nivell de subministrament elèctric, que no pertoca directament a 
l’Ajuntament, però que sí que ens vàrem comprometre a poder-ho treballar 
conjuntament amb l’empresa subministradora, o almenys exercir també aquesta 
pressió, com pel fet que hi havia mancances d’equipaments municipals, els vàrem 
expressar que en aquesta peça hi podia haver una reserva d’espai per a aquest 
equipament municipal. Però vull que quedi molt clar que el to de la representant veïnal 
de l’Associació de Veïns de Torre Gironella sempre va ser molt correcte i mai se’ns va 
plantejar com una..., no sé quina expressió ha utilitzat, però com un xantatge o un 
intercanvi a canvi d’un acord, sinó que simplement van posar a sobre la taula 
necessitats que hi havien al barri i que van acceptar. Crec sincerament que el que hem 
vist avui és una mostra d’aquestes inquietuds que tenien i que van expressar a les 
reunions i que, per tant, com a tal les accepto i reitero el meu compromís perquè 
aquests reallotjaments i aquests canvis que s’aniran produint als diferents barris es 
puguin fer d’una manera, com deia, ordenada, harmònica i d’acord amb aquest Pla 
social i Pla especial. 

I, senyora Veray, només un comentari, perquè vostè deia: «Clar, és que en el pacte 
social hi hauria d’haver un tractament com a famílies vulnerables.» No és només això, 
senyora Veray, són famílies que patiran un enderroc de casa seva, per tant, és normal 
que en el pacte social, a part del tractament que hi pugui haver si són o no són famílies 
de perfil vulnerable, hi hagi contraprestacions, perquè, en definitiva, el que parlem és 
de l’enderroc de casa seva i, per tant, en aquest reallotjament sí que hi ha fórmules 
que van més enllà d’altres reallotjaments que s’hagin pogut donar a la ciutat, perquè, 
en definitiva, estem parlant d’aquest enderroc. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el tinent 
d’alcalde... Senyor Alcalà... 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Molt breument. Agrair a tots els grups el seu suport. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla bé, passaríem a la votació. En primer lloc faríem del punt vuitè, per tant, del 
Pla social de les Pedreres. Vots... En aquest cas fem-ho en positiu. 
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Vots a favor de l’aprovació del Pla social de les Pedreres? 

Moltes gràcies. 

Abstencions? 

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, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, inicialment el Pla social de les 
Pedreres. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta d’aprovació del Pla social de Les Pedreres, 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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

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

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, senyor 
secretari, podem fer ara el del punt 23? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Sí, sí. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs ara faríem 
l’aprovació del punt 23 de l’ordre del dia i, per tant, l’aprovació del text refós del Pla 
especial de les Pedreres. 

Vots a favor de l’aprovació? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat, la verificació del text refós del Pla especial de les Pedreres. 

VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació la proposta d’aprovació del text refós del Pla especial de Les 

Pedres, és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 

Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 moltíssimes gràcies. I els 
torno a fer l’agraïment a totes les persones que han volgut i pogut participar avui en 
aquest Ple. Moltes gràcies. Per si algú vol abandonar la sala, no hi ha cap problema, 
vostès mateixos, però estem encantats de tenir-los aquí tant de temps com els sembli. 
Moltes gràcies. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

9. Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora dels clubs de cànnabis 
a la ciutat de Girona. 

1. Creada la comissió d'estudi per valorar l'aprovació de l'ordenança municipal 
reguladora de clubs socials de cànnabis i elaborar-ne un primer esborrany. 

2. Després de fer arribar un resum de l'esmentada ordenança i a través d'un procés de 
participació ciutadana, per tal de recollir propostes i modificacions al primer esborrany. 
Cal tenir en compte que aquest procés ha requerit de diferents reunions de treball i les 
aportacions acceptades es van anar incorporant al document elaborat de la nova 
ordenança. 

3. Amb els informes previs sol·licitats als Serveis Jurídics i al departament d'Igualtat de 
Gènere de l'Ajuntament de Girona i valorades i incorporades les observacions fetes 
per aquests òrgans, es redacta la proposta definitiva de la nova ordenança municipal 
reguladora de clubs socials de cànnabis. 

En la regulació que es proposa, s'ha tingut en compte el Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la 
regulació continguda en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries 
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enfront el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament i la publicitat dels 
productes del tabac, modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre, així com les 
disposicions relatives als clubs privats de fumadors. 

Primer: Aprovar inicialment la nova ordenança municipal reguladora de clubs socials 
de cànnabis, amb el següent contingut 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS 
DE CÀNNABIS I DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL 
TERME MUNICIPAL DE GIRONA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L'any 1948, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió que el 
consum de cànnabis suposava un risc des de qualsevol punt de vista, ja sigui físic, 
mental o social. Igualment, un informe publicat l'any 2006 per diferents científics de la 
Unitat de Conductes Addictives del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i 
l'Hospital Clínic, conclou que el consum de cànnabis de forma aguda i crònica 
produeix efectes perjudicials per a la salut. Dels esmentats estudis en resulta que tant 
el consum puntual, com el continuat d'aquesta droga produeixen significatives 
afectacions físiques i cognitives en la conducta de les persones, i és palès que estem 
davant d'una conducta amb evident risc per a la salut física i mental de les persones. 
Cal reconèixer el efecte terapèutic dels cannabinoides per a les nàusees i els vòmits 
ens els estadis avançats de malalties oncològiques i la SIDA, demostrat en diversos 
estudis i acceptat per l'OMS 

Tanmateix, resulta evident que hi ha una important demanda de consum, i que el tràfic 
en el mercat clandestí no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció del 
consum. Recordem que el cultiu per a consum propi es legal. 

Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s'auto- 
abasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis consumidors 

terapèutics i/o lúdics, tots majors d'edat i en un àmbit privat així es redueixen danys 
associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. 

En els últims, anys, s'han formulat diverses sol·licituds per a la instal·lació a la ciutat de 
clubs socials de fumadors de cànnabis. 

Aquesta nova realitat és objecte d'atenció per part dels poders públics. La Generalitat 
de Catalunya va aprovar la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual 
s'aprovaven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions 
cannàbiques i els seus clubs socials, i les condicions de l'exercici de la seva activitat 
per als ajuntament de Catalunya, els quals s'han tingut en compte en la present 
ordenança. 

La regulació de la implantació de clubs socials d'aquesta naturalesa es considera 
convenient i oportuna per diverses raons, en especial: 

- Es vol garantir que l'obertura d'aquest tipus d'establiments la facin associacions 
d'usuaris degudament inscrites en els registres públics i, en conseqüència, amb 
normes de funcionament clares i conegudes. 

- Cal garantir el compliment del Pla Especial aprovat en aquest ajuntament i a on es 
regula, entre altres aspectes, les distàncies mínimes entre aquestes locals i els centres 
educatius i de salut de la ciutat  
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- Perquè també es considera oportú regular la instal·lació d'aquest tipus d'establiments 
a través de la fixació d'un règim de distàncies entre ells, per poder evitar possibles 
efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, les molèsties als veïns. 

- Atesa la importància de la ubicació dels clubs cannàbics aquest Ajuntament ha 
tramitat un pla especial urbanístic que determina els paràmetres anunciats 
anteriorment. 

- I, finalment, perquè resulta necessari establir unes condicions de seguretat, salubritat 
i higiene per a l'exercici d'aquesta activitat amb l'objectiu de protegir les persones 
usuàries i els veïns. 

Finalment, ha d'assenyalar-se que en la regulació que es proposa, s'ha tingut en 
compte la regulació continguda en la Llei 28/2005 de 26 de desembre, de mesures 
sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament i la 
publicitat dels productes del tàbac modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre-; 
i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. 

Article 1. Objecte 

a) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs socials de 
cànnabis reuneixen les condicions necessàries per garantir la convivència amb el seu 
entorn. 

b) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels clubs socials de 
cànnabis reuneixen les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i 
higiene per a les persones usuàries. 

c) Garantir que l'activitat sigui desenvolupada per associacions d'usuaris degudament 
inscrites en els registres públics. 

d) Establir un vincle de col·laboració entre el ajuntament i els clubs de cànnabis en 
aspectes de prevenció, informació i formació associats a les pautes de consum 
prolongat i altres àmbits d'interès mutu. 

Article 2. Àmbit d'aplicació 

Aquesta ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Girona 

Article 3. Sol·licitud de llicència/ règim de comunicació d'activitat i d'obra, i 

inscripció al registre d'associacions de la Generalitat i Registre municipal 
d'associacions de persones consumidores de cànnabis 

Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres 
administracions públiques en el marc de les seves competències, l'obertura d'un local 
amb destinació a club social de cànnabis està subjecta al règim de comunicació 
prèvia, pel que fa a les obres d'adequació del local, en qualsevol cas l'obtenció de la 
llicència ha de ser prèvia a la presentació del règim de comunicació i/o llicència 
d'activitat, i la consegüent inscripció en el Registre municipal d'activitats. 

L'associació que promogui el club social de cànnabis haurà d'estar inscrita al Registre 
d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat o altres registres 
d'associacions d'àmbit estatal, i acreditar-ho en el moment de sol·licitar la llicència, i 
adjuntar una copia del certificat d'inscripció de l'entitat i una còpia dels seus estatuts i 
del reglament de règim intern. 

L'associació haurà d'estar inscrita al Registre municipal d'entitats. 

Article 4. Documentació 
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Pel que fa a les obres necessàries, caldrà presentar la sol·licitud, mitjançant model 
normalitzat de règim de comunicació/llicència, aportant tota la documentació 
enumerada en l'esmentat model, en especial s'hauran d'acreditar les instal·lacions 
referides a la seguretat contra incendis, ventilacions i aïllament acústic. 

Pel que fa a l'activitat, la sol·licitud s'haurà de fer igualment mitjançant model de règim 
de comunicació i acompanyar el certificat tècnic referit a les instal·lacions que han de 
figurar en la documentació tècnica per a l'execució de les obres (seguretat contra 
incendis, ventilació i aïllament acústic). 

S'haurà d'aportar certificat o documentació acreditativa que l'entitat es troba 
degudament inscrita en el Registre d'associacions de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

Així mateix, l'entitat haurà de constar degudament inscrita en el Registre municipal 
d'entitats. 

Article 5. Altres condicions 

1. Es prohibeix l'ocupació o ús de l'espai públic adjacent al local mitjançant cadires, 
taules, tendals, etc. 

2. Els usuaris del local seran els responsables de mantenir l'exterior del local i les 
immediacions en les degudes condicions d'higiene i d'evitar l'abandonament d'objectes 
o escombraries derivades de l'activitat. 

3. En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat. 

4. Queda prohibit dur a terme qualsevol activitat, llevat de les de manteniment i neteja 
del local, fora de l'horari màxim d'obertura que es fixa entre les 8.00 hores i les 22.00 
hores de dilluns a dijous i de 8 a 24 hores els divendres, dissabtes, diumenges, vigílies 
de festius i festius. 

5. L'aforament serà com a màxim de 150 persones tenint en compte que han de 
disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos i cabines de vàter següent: 

Fins a 50 persones d'aforament: 1 lavabo i 2 cabines 

Entre 51 i 100 persones d'aforament: 2 lavabos i 4 cabines 

Entre 101 i 200 persones d'aforament: 2 lavabos i 6 cabines 

6. Condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la normativa vigent, així 
com de les zones de consum. 

7. Amb caràcter general es prohibeix dur a terme activitats que no tinguin relació amb 
les finalitats i objectius d'un club social de cànnabis. Les activitats que farà cada club 
hauran d'estar recollides als estatuts de l'associació. S'entén que són activitats pròpies 
d'un club social de cànnabis les següents: xerrades informatives, tallers, projeccions 
d'audiovisuals i similars orientats a la reducció de riscos. No s'entenen com a activitats 
pròpies d'aquests clubs les exclusivament recreatives. 

8. Els locals hauran de tenir accés directe des del carrer, sense que es pugui accedir 
de forma exclusiva pel portal i/o locals adjacents. 

9. El sistema de ventilació haurà de ser natural i també n'haurà de disposar d'un de 
ventilació forçada tècnicament, amb un sistema que compleixi la normativa i tingui 
certificat de garantia. 

10. Limitació de l'accés: 
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a) Per accedir al local s'ha de ser major de 18 anys. 

b) L'accés a les instal·lacions és exclusiu per als socis i sòcies, la qual cosa es 
comprovarà amb un registre. També tindran accés al local els professionals que 
ofereixin activitats orientades a la reducció de riscos, així com el personal de serveis i 
manteniment. 

c) Període de carència màxim de 15 dies des de l'adscripció a l'associació. 

d) Cada soci o sòcia ha d'estar avalat/ada per un altre membre de l'associació. 

e) L'associació és la responsable de garantir l'acompliment de les mesures de control 
d'accés al club, mitjançant personal o qualsevol altre sistema, situat a la porta 
d'entrada. L'associació, per al control d'accés, podrà exigir la presentació del document 
nacional d'identitat o qualsevol altre document justificatiu de la personalitat per tal que 
el soci o sòcia acrediti l'edat. 

f) Cal indicar a través d'un rètol visible des de l'exterior les condicions i/o requisits 
següents: 

a. Prohibir l'accés als menors de 18 anys b. Horari 

c. Aforament autoritzat d. Dret d'admissió 

e. El rètol ha de tenir un format mínim de 30 centímetres d'amplada per 20 centímetres 
d'alçada i les lletres de la inscripció han de ser de caixa alta, com a mínim de 36 punts. 

11. Reducció de riscos i danys adreçats als socis i sòcies (entitats especialitzades) així 
com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis. 

L'associació ha d'oferir serveis d'informació i assessorament professionalitzats. 

12. L'associació ha de fer formació en reducció de riscos i danys associats als consum 
de cànnabis als responsables de l'associació (garantint una formació mínima anual). 

13. Està prohibit el consum d'altres drogues i begudes alcohòliques de graduació 
superior a 6 graus dins del club. 

14. S'ha de complir la normativa mediambiental aplicable i, particularment, la que 
garanteixi el descans dels veïns, no sobrepassant els nivells de sorolls permesos, la 
salubritat i evacuació dels fums i olors. 

15. L'associació, quan així es disposi a la normativa que li sigui d'aplicació, haurà de 
concertar els contractes d'assegurances que cobreixin el risc de responsabilitat civil. 

16. Dins d'aquests establiments no es podrà fer cap activitat lucrativa. 

17. Els clubs i associacions objecte d'aquesta ordenança hauran de disposar de llibre 
registre de socis en el local. 

18. S'haurà de vetllar per evitar l'acumulació de persones a l'exterior del local. 

19. Informar anualment, cada gener, del nombre de socis i sòcies del club, i del 
nombre d'usos. 

Article 6. Prohibició de publicitat i de qualsevol altra activitat impròpia 

a) Amb caràcter general, es prohibeix dur a terme activitats que no tinguin relació amb 
les activitats pròpies d'un club social de cànnabis. 

b) No es podrà fer cap publicitat de l'activitat, promoció o patrocini a l'exterior del local. 
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c) No es podrà fer, en cap cas, publicitat referida al consum del cànnabis. Article 7. 
Sobre el consum de cànnabis 

La dispensació de cànnabis als associats es limitarà a una quantitat màxima de 3 
grams/dia de marihuana, o bé 25 grams/setmana i d'un màxim de 90 gr/mes i no hi 
haurà plantació al club. Per tant ha de ser consumida íntegrament dins el club i no pot 
ser compartida. 

Les dispensacions anteriors es registraran en el local, i anualment s'inclourà les dades 
de dispensacions, desagregades per sexe i grup d'edat, a la informació requerida a 
l'article 5.21 

Es podrà superar la quantitat màxima abans expressada en casos degudament 
justificats com són les malalties agudes i cròniques. 

Article 8. Inspeccions 

a) Els titulars i els organitzadors han de permetre i facilitar les inspeccions que acordi 
l'autoritat competent. El personal d'inspecció pot accedir a qualsevol lloc, instal·lació o 
dependència, de titularitat pública o privada, amb el límit constitucional de l'entrada 
domiciliària. 

b) Poden fer inspeccions els membres de cossos i forces de seguretat o altres serveis 
d'inspecció, els quals, en l'exercici de llurs funcions, tenen el caràcter d'agents de 
l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix la legislació general de 
procediment administratiu. També poden col·laborar en la inspecció persones o 
empreses amb l'especialització tècnica requerida i l'habilitació suficient. 

c) Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d'estendre una acta, en la 
qual els interessats poden fer constar llur disconformitat i llurs observacions. L'acta 
s'ha de notificar als interessats i a l'òrgan administratiu competent. 

d) Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l'òrgan competent, després de 
valorar la incidència que tenen en la seguretat de les persones o els béns o en la 
convivència entre els ciutadans, pot optar entre: 

a. Requerir les modificacions o millores necessàries per reparar les irregularitats, fixar 
un termini per efectuar-les i obrir un expedient sancionador si no són fetes dins el 
termini establert. 

b. Acordar directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb 
l'adopció, si escau, de les mesures provisionals establertes per la llei. 

Article 9. Règim sancionador 

Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l' incompliment total 
o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en aquesta ordenança municipal. 

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. En casos de reincidència 
de les infraccions: 

a. Es consideraran infraccions greus la primera i segona reincidència de les infraccions 
lleus. 

b. Es consideraran infraccions molt greus la segona, tercera reincidència/reiteració, i 
les següents, en la comissió de faltes greus en els 

darrers cinc anys. 
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Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de fins a 750 euros; les 
greus, amb multes de fins a 1.500 euros i les molt greus, amb multes de fins a 3.000 
euros. 

Article 10. Infraccions molt greus 

Als efectes del que estableix aquesta ordenança són infraccions molt greus: 

a) Obrir un establiment i dur-hi a terme les activitats de clubs socials de cànnabis o fer 
modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents o sense haver 
fet la comunicació prèvia corresponent, o incomplir-ne les condicions, si comporta un 
risc greu per a les persones o els béns. 

b) Tolerar, els titulars o els organitzadors, activitats il·lícites o il·legals, entre les quals 
el consum d'altres drogues excepte el cànnabis en els termes establerts; tràfic de 
qualsevol droga, o no posar la diligència necessària a l'hora d'impedir- les, sens 
perjudici de les responsabilitats que es derivin d'aquestes activitats. 

c) Excedir l'aforament permès. 

d) Incomplir de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un període de 
sis mesos, els horaris d'inici o acabament de l'activitat. 

e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions. 

f) Admetre menors de 18 anys de manera reiterada a les seves instal·lacions 

g) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura 
provisional, mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 

h) No complir la normativa mediambiental aplicable i, particularment, la que garanteixi 
el descans dels veïns. 

i) No disposar d'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o que aquesta no 
estigui al corrent de pagament. 

Article 11. Infraccions greus 

Als efectes del que estableix aquesta ordenança són infraccions greus: 

a) Incomplir els requeriments i les resolucions de les autoritats competents. 

b) L'ocupació o ús de l'espai públic termener al local amb cadires, taules, tendals, etc. 

c) Tenir un cultiu en el local. 

d) No complir les condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la 
normativa vigent, així com de les zones de consum. 

e) Realitzar activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d'un club social 
de cànnabis. 

f) Admetre persones que no siguin consumidores habituals de cànnabis, que no siguin 
sòcies del club de cànnabis, o que no s'hagi respectat el període de carència de 15 
dies des de la seva adscripció a l'associació, o que no hagin estat avalades per un 
altre membre de l'associació. Amb la excepció d'aquelles persones consumidores que 
no compleixin aquests requisits i que puguin demostrar que el seu consum es per 
indicació terapèutic que no . 

g) Tolerar el consum de begudes alcohòliques, no permeses, dins del club. 

h) Incomplir les normes específiques sobre les mesures de control d'accés al club, 
mitjançant personal o qualsevol altre sistema, situat a la porta d'entrada. 
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Article 12. Infraccions lleus 

Als efectes del que estableix aquesta ordenança, són infraccions lleus: 

a) No col·locar el rètol de prohibició d'accés a menors de 18 anys mitjançant un rètol 
indicatiu als accessos, visible des de l'exterior. 

b) No mantenir l'exterior del local i el voltant en les degudes condicions d'higiene, i 
evitar l'abandonament d'objectes o residus derivats de l'activitat. 

c) No oferir serveis d'informació i assessorament professionalitzats en reducció de 
riscos i danys adreçats als socis i sòcies (entitats especialitzades) així com de detecció 
precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis. 

d) No fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis 
als responsables de la dispensació de l'associació (i garantir-ne una formació mínima 
anual). 

e) Vendre o comercialitzar en les instal·lacions béns o productes consumibles. 

f) Dur a terme qualsevol tipus de publicitat de l'associació o dels seus establiments, 
locals o clubs, i d'activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels seus 
membres, a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o 
electrònic. 

g) És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts 
per aquesta ordenança, sempre que no estigui tipificat com a infracció molt greu o 
greu. 

Article 13. Mesures sense caràcter sancionador 

No tenen caràcter sancionador el tancament o la prohibició o suspensió d'un club de 
cànnabis obert al públic que no tingui l'autorització corresponents, fins que no es 
restableixi la legalitat. Aquestes mesures les pot adoptar l'administració competent en 
matèria d'inspeccions i sancions, després d'haver donat audiència a les persones 
interessades. 

Article 14. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments 

Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta ordenança signifiquin 
infraccions de normes de rang superior, s'ha d'incoar el corresponent expedient 
sancionador i s'han d'aplicar les sancions d'acord amb la legislació vigent en cada 
matèria. 

En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents 
estimin que els fets també poden ser constitutius de delicte, ho han de comunicar a 
l'autoritat judicial corresponent, i s'ha de suspendre el procediment fins que no hi hagi 
resolució judicial. 

Article 15. Competència per sancionar 

A l'efecte de sancionar, l'òrgan competent és l'alcalde president de la corporació, o 
l'òrgan que, per raó de la matèria, tingui delegada la competència. 

A l'efecte d'incoar expedient i nomenar-ne instructor, és competent el regidor delegat 
que, per raó de la matèria, tingui atribuïda la competència de conservació del bé jurídic 
protegit. 

Article 16. Manual de bones pràctiques i protocol per a la convivència 



 
 

48 

1. Els clubs i associacions de cànnabis o drogues legalment permeses que poden 
generar dependència (considerades per la Llei 30/1985 com a drogues no 
institucionalitzades) hauran de respectar la legalitat i normatives vigents, i se'ls 
recomana regir-se pel manual o codi de bones pràctiques desenvolupat per la 
Federació d'Associacions Cannàbiques de Catalunya. (Vegeu annex) 

2. Així mateix, les regidories d'Urbanisme i Activitats, la de Serveis Socials i seguretat i 
la de sostenibilitat i salut de l'Ajuntament, elaboraran, conjuntament, un protocol per a 
la convivència amb l'objecte de canalitzar d'una manera adequada la resolució dels 
conflictes que puguin sorgir amb ocasió del desenvolupament de l'activitat. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Adaptació de les instal·lacions autoritzades a l'Ordenança. 

Els locals objecte d'aquesta ordenança, que hagin presentat els preceptius règims de 
comunicació, que resten suspesos per l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 
d'abril de 2014, tindran un termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta 
ordenança per completar la documentació que resulti pertinent, si escau, a fi de poder-
se inscriure en el registre d'activitats municipals. En el supòsit que algun d'aquests 
locals incompleixi les distàncies mínimes establertes en l'article 5.2 de l'Ordenança 
respecte als centres educatius i centres de salut es considerarà, als efectes oportuns, 
que es troba en situació de fora d'ordenació. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini fixat en l'article 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

El seu període de vigència es mantindrà fins que se n'esdevingui la modificació o 
derogació expresses. 

Segon: Sotmetre a informació pública la nova ordenança municipal reguladora de 
clubs socials de cànnabis per un termini de 30 dies, comptats a partir de la publicació 
de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
presentació d'al·legacions i suggeriments, tot significant-se que, en el supòsit de no 
presentar-se'n, la modificació s'entendrà aprovada definitivament de conformitat a la 
que determina l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt novè 
de l’ordre del dia. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs ara passaríem al punt novè de l’ordre 
del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquest punt de l’ordre del dia la regidora Eva Palau. Endavant, si us plau. 

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

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, començaré la 
meva intervenció donant dades, donant dades del darrer informe que tenim en aquests 
moments de l’Observatori Català de Drogoaddicció que fa relació a la població de 
quinze a seixanta-quatre anys. I per què començo donant dades? Doncs perquè sóc 
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conscient que hem d’evitar entrar en el parany tant d’exagerar com de banalitzar el 
consum de cànnabis a la nostra ciutat. Aquestes dades són: un 35,1 per cent de la 
població ha consumit cànnabis alguna vegada a la seva vida, un 9 per cent ha 
consumit en els darrers trenta dies, la mitjana d’edat d’inici del consum és de 18,5 
anys, la franja d’edat de major consum és dels quinze als vint-i-nou; si ho fem per 
edats i sexe, de quinze a vint-i-nou anys tenim que un 52 quasi 53 per cent dels homes 
consumeixen o han fet el consum de cànnabis... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi’m un segon, senyora 
Palau. És que ja ho sé que a vegades també som nosaltres, però és que ara n’hi havia 
cinc o sis de converses paral·leles... Disculpin, però els pregaria... Gràcies. 

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Molt bé. Com els deia, un 53 per cent dels homes entre 
quinze i vint-i-nou anys han consumit o consumeixen cànnabis enfront d’un 42 per cent 
de les dones; de trenta a seixanta-quatre anys ens trobem amb un 38,7 per cent 
d’homes i un 23,8 per cent de dones. Un 58 per cent dels consumidors asseguren que 
aconsegueixen cànnabis en menys de vint-i-quatre hores i un 57 per cent de la 
població en general ha conviscut amb consum de cànnabis al seu entorn més 
immediat. Aquesta és la realitat, ens agradi, no ens agradi, la defensem, no la 
defensem, hi estiguem d’acord o no hi estiguem d’acord, i aquesta realitat, que fa 
esment evidentment a Catalunya, no deixa de ser un mirall també del consum de 
cànnabis a la nostra ciutat. 

Com a Govern, teníem dues opcions: o ignorar la situació i, per tant, no fer res, o el 
que hem fet, que és acceptar que aquesta és la realitat de la nostra ciutat, assumir que 
és nostra la responsabilitat d’adoptar mesures per tal que aquest consum sigui més 
responsable i aquest és el sentit que li hem volgut donar a l’ordenança que aquí ara 
els presentem. És una ordenança –ja ho deixo molt i molt clar– que està lluny d’obrir la 
porta a un major consum de cànnabis a la nostra ciutat, perquè contemplem que 
l’existència d’aquests clubs de cànnabis el que farà és com eina d’associació 
d’aquests consumidors i molt menys com a punt de comercialització d’aquesta 
substància. Volem dotar la ciutat de la possibilitat de l’existència d’uns clubs que 
permetin a aquelles persones majors d’edat i que lliurement hagin decidit consumir 
aquesta substància, que ho puguin fer d’una forma controlada, amb unes condicions 
higièniques i ambientals totalment adequades. Amb aquesta ordenança també 
vehiculem les mesures adients perquè la convivència entre aquests clubs i la societat 
sigui una convivència raonable i acceptable i, per tant, marquem unes mesures de 
control ambientals oportunes i, lluny de voler ser una ordenança sancionadora, també, 
és evident, marquem un conjunt d’accions que van des de les lleus a molt greus en el 
mateix concepte que ja existeixen per a altres tipus de locals socials i d’esbarjo a la 
nostra ciutat. 

Apostem i assumim com a Govern la responsabilitat de col·laborar amb aquests clubs, 
si s’escau, per realitzar tasques de formació i informació sobre el consum de cànnabis 
o aquells altres temes que creguin que siguin del seu interès. Volem fugir de 
l’estigmatització, perquè no ens pertoca a nosaltres com a Govern, dels consumidors 
de cànnabis, sinó que entrem a la..., inclús acceptem, com ho fa l’OMS, les indicacions 
terapèutiques que aquesta substància té amb algunes malalties cròniques i 
oncològiques i, en aquest sentit, també contemplem en aquesta ordenança la 
possibilitat que en aquests clubs de persones, malalts, sempre amb indicació 
facultativa, puguin accedir a aquests clubs per al seu consum terapèutic. 

Potser sóc molt agosarada, però estic convençuda que estem davant d’una bona 
ordenança, gràcies en part o moltes gràcies a la decisió d’aquest Govern de tirar-la 
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endavant, però vull ser justa i agrair l’enriquiment de la mateixa que ha suposat les 
aportacions que alguns dels grups municipals han cregut oportú fer; en aquest sentit, 
agraeixo al senyor Salellas de la CUP les seves aportacions i al senyor Terés 
d’Esquerra-MES, també les seves aportacions. Han sigut, a més, enriquidores i han fet 
grans aportacions les converses que he tingut amb consumidors de cànnabis de la 
nostra ciutat i també de representants de la Federació Catalana de Clubs de Cànnabis. 

Per tant, ens trobem al davant d’una ordenança que és el resultat d’un bon treball, no 
només meu, sinó de gent que m’ha precedit en la meva situació i que ja havia portat 
aquest tema, i també resultat d’un gran diàleg. I, per tant, els demano el seu vot 
favorable per tal de tirar endavant l’aprovació inicial d’aquesta ordenança, que estic 
convençuda que serà una gran eina en el sentit de responsabilitat, seguretat i 
convivència de la nostra ciutat. Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Jo no reproduiré el 
que ja vaig dir tant el maig de 2014, quan es va portar per primera vegada aquest tema 
en aquest plenari, ni l’abril de 2016, amb el Pla especial de regulació dels clubs de 
cànnabis a la ciutat, saben perfectament que el meu grup mai ha estat partidari que a 
la ciutat existeixin aquesta mena de locals, per tant, avui nosaltres tampoc donarem 
suport a l’ordenança. 

Li he de dir, senyora Palau, que em preocupa, em preocupa que hagi basat tota la 
seva intervenció amb dades que sembla que vostè, com que no sap com argumentar 
aquesta ordenança, perquè sap perfectament que tot el que han fet amb relació a 
aquest tema no era o no es deia precisament amb tot allò que els seus partits –perquè 
ara ja són tres o quatre– havien defensat fins a aquell moment, sobretot un partit molt 
concret del qual vostè formava part, més aviat sempre s’hi havien mostrat en contra, 
ara resulta que les dades han de justificar el que en aquesta ciutat es puguin obrir 
aquest tipus de locals. Jo sincerament crec que per lluitar contra la realitat que vostè 
ens explicava amb relació al consum de cànnabis, que no està permès com a tal, 
doncs no és fer una ordenança, ni és fer un pla especial que deixi obrir aquest tipus de 
locals a la ciutat, sinó que hi ha altres maneres d’abordar-lo que segurament serien 
molt més efectives. Realment jo li he de preguntar: vostè creu que això és una 
ordenança bona per als gironins? 

Vostè ens diu que ha parlat amb la CUP –que em sembla molt bé, senyor Salellas, si 
ha pogut fer les seves aportacions, vostè deu estar content–, ha parlat amb el senyor 
Terés, que ha parlat amb els consumidors de cànnabis, però ha parlat amb totes 
aquelles entitats i associacions gironines que no veuen bé que a la ciutat de Girona hi 
hagin aquests locals? Ha parlat amb les associacions de pares i mares d’escoles de la 
ciutat que els van presentar al·legacions en el pla especial amb relació a aquest tema? 
No, només ha parlat amb els que hi estan d’acord. I els que no hi estan d’acord? Si 
fem ordenança a la mida dels que estan d’acord amb un tema que la ciutat en si no hi 
està d’acord, és això el que ens explica avui? Doncs sincerament crec que tenen una 
manera de negociar bastant diferent al que s’entén per diàleg i per arribar a 
consensos, perquè per arribar a consens s’ha de parlar amb tothom, no només amb 
els que estan d’acord a obrir aquest tipus de locals, aquests segur que veuen bé 
l’ordenança, perquè el que fan és dir que les podran obrir. 

I, miri, jo crec que es passen una mica quan ho justifiquen tot amb relació al consum 
de cànnabis per temes terapèutics, perquè crec que la majoria de persones que 
prenen o consumeixen cànnabis per temes terapèutics el consumeixen a casa seva i 
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en la seva intimitat i no van a aquests locals, perquè és una cosa molt íntima seva, 
perquè normalment són malalties molt greus que tampoc volen, ni molt menys, doncs, 
explicar-les a tota la ciutadania. 

Per tant, sincerament jo crec que aquesta barreja que fan per poder justificar el que 
avui estan fent, que, com li he dit, entenc que és difícil de justificar, doncs també 
perjudica. Vostès volen des del primer dia normalitzar el consum de cànnabis a la 
ciutat de Girona; en això, a nosaltres no ens hi trobaran mai. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Bona nit. Buenas 
noches. Gràcies a la regidora Eva Palau per l’exposició d’aquesta moció. El Grupo 
municipal de Ciutadans Girona contemplamos esta ordenanza municipal como un 
paso lógico hacia la regulación de un elemento que existe y que finalmente tiene que 
empezar a regularse. El consumo de cannabis para uso terapéutico ha sido 
recomendado por innumerables estudios de la comunidad médica y científica para la 
atenuación de dolores, molestias y secuelas de importantes dolencias médicas o de 
tratamientos médicos agresivos con el organismo. Pero no nos engañemos, ni 
engañemos a nadie, el uso terapéutico será una parte nada más del consumo que se 
pueda realizar en los clubes sociales de los que hoy ponemos las bases iniciales de 
creación y establecimiento. Ciutadans ve esta ordenanza como un paso inicial, pero no 
definitivo, pues hay mucho trabajo por delante. 

A dos de los objetivos que intenta dar solución esta ordenanza, añadiríamos un 
tercero, los dos objetivos principales que apunta el mismo texto son garantizar la 
calidad del producto y la reducción del consumo. El punto que nosotros consideramos 
que tiene que añadirse es el que se basa en la generación de ingresos fiscales del 
producto en cuestión, pues si bien atenúa algunos efectos secundarios de tratamientos 
o dolencias, también debemos decir que no es un producto inocuo y puede ocasionar 
adicción y otros tipos de dolencias. Como toda actividad económica directa o indirecta, 
debe llevar asociados unos tramos fiscales, que consideramos la segunda fase a 
acometer en el organismo competente. El documento que hoy se aprueba supone un 
control de la venta demasiado ambiguo como para ser efectivo y provocar un 
descenso en el consumo de cannabis. Por otro lado, no existen mecanismos de 
trazabilidad del cannabis suministrado, ni estudios de calidad o adulteración del 
producto; estos dos elementos también deberán ser estudiados, definidos y regulados 
por la Administración competente. En lo que concierne al establecimiento en cuestión, 
el reglamento es suficiente. En relación a la operativa y funcionamiento, entendemos 
que se tendrá que ir perfilando en sucesivas mejoras. 

Por todo lo comentado, el sentido de nuestro voto, basado en el establecimiento en 
sentido estricto, es de la abstención. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
En primer lloc, agrair a la regidora Eva Palau el treball, podríem dir, de diàleg i de 
punts de trobada no només amb l’oposició –que també representa part de la ciutat, 
senyora Veray, de fet, quatre regidors, de moment, en fan més que un–, i per tota la 
feina que ha fet més enllà de l’oposició, que és consultar precisament aquella gent que 
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de forma totalment legal, perquè és el que diu la llei, organitza, crea, un club cannàbic 
a la ciutat. 

Si féssim una ordenança sobre els bars, seria bastant lògic que, de fet, parléssim amb 
la gent que tira endavant els negocis; llavors la lògica s’aplica bastant similarment amb 
la gent que té ganes de tirar un club cannàbic endavant, doncs, que l’Ajuntament i 
l’equip de govern hi dialogui per marcar quina és l’ordenança que els afectarà en el 
seu desenvolupament. Agraïa a la regidora Palau aquest fet, perquè a diferència del 
que va passar amb la part urbanística de tot aquest tema de l’ordenança del cànnabis, 
que no hi va ser, que no hi va haver aquest diàleg, i que és una de les coses que 
nosaltres vam criticar, ara hi ha sigut. Per tant, és un pas endavant del Govern 
d’aquesta ciutat que amb aquest tema hagi deixat enrere la voluntat de tirar pel dret 
sense consultar amb el sector i s’hagi posat a dialogar. I esperem que aquesta sigui la 
dinàmica que vingui a partir d’ara. 

Dit això, nosaltres avui votarem a favor, votarem a favor d’aquesta ordenança a 
diferència del que vam fer amb la part urbanística, entre altres coses, perquè 
malauradament són bastant incongruents o a nosaltres ens ho han semblat, 
d’incongruents. No sé si és fruit que al Govern no parlen gaire, i em sabria greu que 
fos així, però la part urbanística –i ho vam dir– dificulta, com de fet ens continua dient 
la gent del sector, dificulta i molt l’establiment dels clubs cannàbics de la ciutat, de fet, 
ho fa gairebé impossible si no és en llocs molt concrets i que no hi hauria (#, 1.54.48) 
gairebé res més, en el sentit d’associacions, poques associacions s’instal·len en 
polígons industrials, per entendre’ns, les associacions acostumen a buscar els llocs on 
hi ha facilitat per arribar-hi; aquesta era la dinàmica del pla urbanístic. I, en canvi, la de 
l’ordenança és la de permetre i regular, de forma correcta i amb totes les condicions 
que hi han d’haver i limitacions, l’ús dels clubs cannàbics. Per tant, nosaltres hi veiem 
incongruències, avui hi votem a favor, hi vam votar en contra a l’anterior i el que 
entenem és que és una posició coherent, la nostra, i la que no és coherent és la de 
l’actual equip de govern. 

I també votarem a favor, perquè, evidentment, com explicava la senyora Palau, 
algunes, no totes, de les propostes que vam fer arribar a l’ordenança, per a 
l’ordenança, s’han inclòs en el text definitiu. També hi votarem a favor perquè 
s’explicita i creiem que per nosaltres era un punt important, que l’ordenança havia de 
servir per crear un vincle entre l’Ajuntament i les entitats que promouen els clubs 
cannàbics. El que no podia ser és que la ciutat continués vivint, diguéssim, d’esquenes 
a una realitat i és que existeixen aquestes entitats, en les quals hi participen centenars 
de persones, centenars de gironins i gironines, i necessitàvem una ordenança que 
marqués com a objectiu que l’Ajuntament i aquestes entitats que inclouen centenars 
de gironins i gironines es trobessin i entenguessin que havien de treballar per 
evidentment ordenar el sector, també per promoure un consum responsable del 
cànnabis i alertar també dels perills que evidentment pot comportar un ús abusiu i un 
consum abusiu del cànnabis. 

I també, en definitiva, votarem a favor perquè entenem que l’ordenança el que fa és 
normalitzar una situació i allunyar-se de l’estigmatització en què sovint grups com el 
del Partit Popular cauen respecte a aquest tema. Entenem, i de fet és una de les coses 
que nosaltres vam proposar i que s’ha inclòs dins de l’ordenança, que el que calia 
entendre era que els clubs cannàbics són una realitat, diguéssim, que existeix, que 
existirà, que és legal i que tenen els mateixos drets i deures amb algunes apreciacions 
i especificitats que cal tenir en compte i que l’ordenança inclou. 
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Nosaltres hi ha algun tema, com per exemple és el que es necessitin quinze dies des 
que un s’inscriu en un club cannàbic fins que hi pot entrar a consumir, que ens 
continua semblant excessiu. Entenc que no es pugui fer el mateix dia per evitar el que 
se’n diu el turisme de cànnabis, és a dir, que algú vingui aquí i s’inscrigui i ja pugui 
consumir, però quinze dies..., tampoc entenem per què ens esperem quinze dies a 
poder permetre que una persona, quan s’inscriu en un club, hagi d’esperar-se dues 
setmanes per poder consumir. 

Finalment, senyora Veray, vostè deia: «No, la gent que consumeix» –i acabo amb 
això–, «la gent que el necessita per a usos terapèutics ja el consumeix.» I on el 
compra, senyora Veray, al mercat negre? Es tracta que la gent continuï cultivant el 
mercat negre? Ja sé que el seu partit ha tingut relacions amb narcotraficants, ja ho 
sabem, ja ho sabem que les ha tingut, però... (Veus de fons.) Bé, a veure, és una cosa 
comprovada. Però entenem, en el nostre cas, senyora Veray, preferim que sigui un ús 
regulat, que estigui en un espai on es pugui consumir amb unes limitacions molt clares 
i que d’aquesta manera no propiciem que el mercat negre continuï creixent. Moltes 
gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Salellas. 
No sé en aquest cas..., crec que té dret, senyora Veray, si és que vol dir alguna cosa i 
si no... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  No, a mi el que m’agradaria és que vostè algun 
dia donés cobertura al meu grup municipal, perquè el senyor Salellas diu el que vol, 
quan vol, insulta, falta al respecte, diu mentides, ofèn, no a mi com a regidora, a totes 
les persones que donen suport al Partit Popular, que són moltes, senyor Salellas, són 
moltes, a la ciutat de Girona, a la resta de la província, a tot Catalunya i a Espanya, 
són moltes, i vostè mai fa res. Ara, com el meu grup o el de Ciutadans, perquè és així, 
diguin una cosa fora de lloc que vostè considera amb relació als seus partits, amb 
relació a la independència, ens crida l’atenció. Li he de dir que en començo a estar una 
mica cansada d’aquesta falta d’empara que dóna aquesta alcaldessa al meu grup 
municipal. I, per tant, li demano que faci retirar al senyor Salellas el que ha dit amb 
relació al meu partit i les relacions amb narcotraficants perquè és inacceptable. I al 
final, senyora Madrenas, només em quedarà una opció, que és aixecar-me i 
abandonar el Ple, obligada perquè vostè li dóna a la CUP una cobertura de lleugeresa 
d’insults i faltes de respecte que és intolerable. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Senyora Veray, en aquest cas, sí 
que he de reconèixer..., no sé, vostè ha dit «tots sabem», jo no en sé res, parli per 
vostè i, de totes formes, no sé, vostè mateix, no sé si vol rectificar o no, jo no li dic res, 
ha atès el que diu la senyora Veray, no sé si vostè vol respondre i si no, ho deixem 
aquí. És cert que jo sí que, en general, dins de tot el que sempre expressem i que a 
vegades, doncs..., ens expressem tots, tots, jo la primera, a vegades amb força 
vehemència i tal, doncs, possiblement hi han algunes frases que tots podem entendre 
que potser estan una mica fora de lloc. Jo també ho entenc així en aquest sentit, però 
també no crec que sigui la feina d’una alcaldessa coartar la llibertat d’expressió de 
ningú, és cert. Per tant, vull dir, jo no ho faré pas, cada grup que expressi el que cregui 
convenient i, de totes formes, també cadascú pot expressar en contra, al·legar en 
contra. I si el que volia era que jo, doncs, digués, què m’ha semblat aquest comentari, 
doncs m’ha semblat que no era en absolut apropiat per a un plenari i que potser no és 
la millor de les fórmules o de les formes. En fi, si... Ho deixem aquí, senyor Salellas? 
Doncs per part d’Esquerra, vol fer alguna intervenció? Senyor Terés... 
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Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, faré una 
intervenció amb relació a la moció del cànnabis perquè per un moment no sabia de 
què estàvem parlant. Jo voldria retornar al tema del debat, que era l’ordenança que 
se’ns ha portat als grups municipals. Crec que aquest tema i ja ve anteriorment del 
debat que vam tenir amb relació al Pla especial urbanístic, estava enfocat d’una 
manera que era més aviat per limitar la instal·lació d’aquests clubs a la ciutat; quan 
aquest tema es va plantejar des del punt de vista urbanístic, més aviat la impressió 
que nosaltres en vam treure des del nostre grup municipal va ser que s’intentava 
buscar alguna fórmula mitjançant una moratòria, després mitjançant unes restriccions 
molt elevades en el Pla especial urbanístic que el que es pretenia en el fons era 
buscar una fórmula, en aquell cas, urbanística, que és de rang superior a l’ordenança 
que avui estem aprovant, per tal de limitar la presència i la instal·lació d’aquests clubs i 
d’aquests locals a la ciutat de Girona. 

Cal dir que en aquell moment nosaltres vam tenir l’oportunitat de negociar aquell Pla 
especial urbanístic i, fruit d’això, es van relaxar el que eren els llocs, els punts que 
calia mantenir o garantir la distància amb relació a ells, que calia protegir una sèrie de 
punts que venien prefixats en aquell pla especial. Gràcies a la negociació, aquesta 
llista de punts de protecció es va relaxar, per tant, és possible que la situació actual no 
sigui la idònia segurament, nosaltres de fet ens vam abstenir en aquella aprovació del 
Pla especial urbanístic perquè ens semblava que aquell pla especial... 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, no ho he sentit, jo els 
demano si us plau... Ja ho sé. No ho he sentit tampoc. Guaitin, estem en un Ple... 
(Veus de fons.) No, ja ho sé, però, escolti, jo... (Veus de fons.) Senyora Veray, jo el 
que puc procurar i procuraré és que no hi hagin insults directes, evidentment, però 
està clar que dins de la llibertat d’expressió tothom pot dir el que li sembli, sí, tothom 
pot dir el que li sembli sempre que no hi hagin ni insults, ni es faci en absolut res... 
(Veus de fons.) Bé, no és un insult, si de cas, podria ser una injúria. Però, escolti, 
vostès facin... (Veus de fons.) No és que cap problema, vostès facin el que creguin 
que hagin de fer, ho han dit en públic, constarà en acta, vostès facin el que creguin 
que hagin de fer, jo no penso reprovar ningú, excepte que hi hagin uns insults directes. 
Jo el que he fet és dir, guaiti, quan vostè ha dit «tots», jo almenys no ho subscric 
perquè no en tinc ni idea del que està parlant vostè, o sigui jo no ho subscric en 
absolut, que quedi així constància i, segona, que no me sembla adequat. A partir 
d’aquí, també jo no sóc ningú per reprovar o no frases d’aquest tipus i que me poden 
semblar més adequades o menys. 

Jo el que sí que els demanaria, si us plau, que mantinguem tots una mica la calma, 
que hi han temes, tots, que són molt importants, que tornem a retrobar una mica la 
tranquil·litat, que ens enfoquem en els temes que vénen ara i jo els demanaria això, si 
us plau, perquè és cert que s’està fent una mica difícil tirar endavant aquest Ple. 
L’entenc perfectament, senyora Veray, però jo ja ho vaig dir el primer dia de tots, jo no 
faré re que coarti la llibertat d’expressió. Ara, cadascú és molt lliure de fer el que cregui 
amb el que ha quedat dit aquí, està clar, i vostès doncs facin el que creguin 
convenient, jo almenys no... Aquí queda la meva actuació respecte a aquest tema. 

Disculpi, senyor Terés. Si li sembla bé de continuar... 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, em sembla bé de continuar, sí. Bé, doncs 
reprenc el tema, bàsicament per resumir breument, la nostra posició davant del Pla 
especial urbanístic, era intentar permetre que es poguessin instal·lar clubs d’aquest 
tipus que estem tractant avui en el Ple, per tant, davant d’aquella normativa 
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urbanística, doncs, el que vam intentar va ser relaxar-la per tal que la instal·lació 
pogués ser possible i cal dir que, en aquest cas, no era el que nosaltres desitjàvem, 
perquè el que volíem era que una situació que és legal i que, per tant, si estem 
regulant en aquest plenari és perquè és legal, pogués ser regulada de la millor forma 
possible; no era la millor, va ser la possible i, per tant, ens vam abstenir en aquell cas. 

En aquest, hem de dir que quan ens va arribar l’ordenança per indicació..., bé, 
l’ordenança es va començar a redactar per indicació de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, que va fer treure del Pla especial urbanístic aquells temes que no eren 
pròpiament urbanístics i que, per tant, va dir que s’havien de regular per una 
ordenança, quan ens va arribar, hem de dir que el to que vam veure en aquella 
ordenança era un to semblant al que tenia el Pla especial urbanístic, és a dir, una 
ordenança en què tenia una visió negativa de tot aquest fenomen. Això és el que ens 
va arribar, nosaltres vam intentar, doncs, fer les aportacions per tal que una visió 
pejorativa d’aquest tema pogués ser eliminada del redactat i, per tant, que tingués una 
visió més neutra, no dic tampoc favorable, perquè tampoc es tracta de promoure, 
evidentment, el consum de cànnabis, sinó d’ajustar-se al que diu la legalitat i, per tant, 
de fer-ho possible, ja que és legal. 

Per tant, primer de tot agrair el diàleg que hi ha hagut amb relació a aquesta tema, jo 
crec que les converses han estat positives i que crec que l’ordenança se n’ha 
beneficiat. Nosaltres vam dir que les referències que es feia de l’OMS també fessin 
referència a la part positiva que..., o la part d’estudis positius que fa referència la 
pròpia OMS, que es fes referència a les indicacions terapèutiques, tot i que nosaltres 
com a grup polític defensem també l’ús recreatiu i, per tant, estem a favor de la 
legalització, no ens excusem només en l’ús terapèutic el fer-ho possible, sinó que 
posem sobre la taula dues realitats que són existents. 

Vam fer referència també a algunes esmenes amb relació als temes de llicència i 
comunicació prèvia, que ens va sorprendre que encara figuressin en el redactat, 
perquè la normativa ha canviat i, per tant, aquest tipus d’instal·lacions i de clubs es 
regeixen per la comunicació prèvia i no per la llicència. Bé, i altres referències a altres 
esmenes que vam proposar, doncs, que anaven amb relació al tema de les begudes 
alcohòliques, el tema dels consumidors habituals... Clar, hi ha alguns termes que són 
una mica estranys, «consumidor habitual», però no queda definit enlloc què és un 
consumir habitual, de quina forma es pot demostrar que una persona és consumidora 
habitual..., per tant, queda tot agafat una mica pels pèls des del punt de vista jurídic, 
em refereixo. I també, doncs, el fet de poder pertànyer a més d’un club cannàbic, ens 
semblava que era excloent... Bé, aquestes i altres consideracions que s’han 
incorporat, d’altres no s’han incorporat. 

Per tant, nosaltres creiem que l’ordenança que n’ha sortit del diàleg amb el nostre 
grup, segurament també amb la resta de grups amb qui s’ha pogut parlat i amb els 
agents que heu fet referència i que us heu pogut reunir, creiem que l’ordenança se 
n’ha vist beneficiada, n’ha sortit beneficiada. 

Per tot això, però perquè creiem que segurament l’ordenança és l’últim pas de les 
aprovacions que s’han fet en aquest plenari, per tant, al que ja tenia més clar quin era 
el seu terreny de joc, això no ha canviat substancialment la situació de la instal·lació 
de clubs cannàbics a la ciutat i, per tant, segurament això l’únic que fa és acabar 
d’acotar les regles de joc, però no permet avançar cap al model que nosaltres creiem 
oportú. I per tot això, per coherència també, ens abstindrem en l’aprovació de 
l’ordenança. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Palau, si 
vol fer alguna... 

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Sí, senyora alcaldessa, seré breu i, després del debat 
paral·lel que hi ha hagut, intentaré ser coherent. Evidentment agrair a tots les 
aportacions que avui han tornat a fer davant d’aquesta ordenança. 

El senyor Vázquez, doncs, és evident que avui no fem un estop amb aquest tema, sinó 
que hem de continuar treballant, continuar avançant i trobant aquelles mesures, tant 
de formació com d’informació, per tal que a la nostra ciutat es pugui conviure 
tranquil·lament amb els consumidors, en aquest cas, que estem parlant de cànnabis 
com d’altres substàncies que ens trobem. 

I només i sense voler entrar en debat, perquè sé que els ànims estan una mica 
exaltats, amb la senyora Veray. Miri, jo recordo, senyora Veray, i no vull equivocar-me, 
que si no vaig enviar en tres ocasions o quatre les petites modificacions que s’anaven 
fent amb aquesta ordenança per tal que tots els grups municipals, si ho creien oportú, 
hi poguessin fer les seves aportacions, evidentment «en plan» positiu o «en plan» 
negatiu, però les poguessin fer, i crec que el seu grup no en va fer arribar, perquè no 
ho devien trobar adient, cap tipus de modificació, d’aportació, ni re, amb la qual cosa 
ho respecto, vull dir que... Però que he intentat parlar amb tothom i entrar en diàleg, o 
conversa, o diguem el nom que vulgui, amb tothom. He donat només dades, potser sí, 
però aquí hi ha l’exposició de motius, he pensat que no l’havíem de llegir, perquè 
tothom la té a la seva mà i ja no cal tornar a llegir allò que ja tenim tots. I aquí, a la 
primera part, contemplem els efectes perjudicials que pot tenir el consum de cànnabis 
per a la salut de les persones quan no es fa d’una forma controlada, raonable, 
etcètera. Per tant, bé, si vol, li puc fer..., malauradament..., malauradament no, perdó, 
per sort a la meva professió li puc fer una dissertació àmplia dels efectes i no efectes i 
sobredosi del cànnabis, però no crec que sigui el punt, avui no estem en un fòrum 
mèdic, sinó que estem en un fòrum polític i per això he enfocat la meva exposició cap 
a temes més socials, més polítics. 

I sí que li faria un prec, senyora Veray, no vull entrar en discussions, de vegades les 
persones evolucionem, evolucionem com a persones i els nostres ideals, les nostres 
maneres de pensar també evolucionen. Quan jo vaig prendre una decisió en la meva 
trajectòria política, la vaig fer totalment raonable i crec que dintre de la màxima 
discreció possible i li demano, si us plau, que mai més en aquest Ple em retregui 
decisions polítiques que he pres de forma raonable i totalment coherent. Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies. En primer lloc, senyora Palau, m’ha 
mal interpretat, jo no li he retret cap decisió personal que hagi pres, jo només he dit 
que el partit que formava part, que era Unió, mai havia estat d’acord amb la regulació 
dels clubs de cànnabis, és el que jo he dit. A partir d’aquí, si vostè ha interpretat una 
altra cosa, ho lamento molt. 

Segon, ni petites modificacions, ni grans modificacions, vostè sap perfectament que 
nosaltres no hem cregut mai en la regulació que vostès estan fent amb relació als 
clubs de cànnabis i, per tant, no és un problema que l’ordenança sigui millor o pitjor 
com a tal i, a més, tenint en compte que vostè accepta tot allò que li ve de la CUP 
perquè així li votin a favor, doncs segur que amb nosaltres no es podrà posar d’acord. 

I, miri, senyor Salellas, li dic públicament, perquè vostè ja ha fet un tuit, cosa que em 
deixa al·lucinada, que en comptes d’estar pendent del Ple, estiguem escrivint tuits, jo 
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no l’he insultat encara mai personalment, li he dit que a partir d’ara, com que la llibertat 
d’expressió..., potser ho faré, però no l’he insultat i, en canvi, vostè m’ha insultat 
reiteradament en aquest Ple. Per tant, escolti’m no vulgui fer més polèmica, encara no 
l’he insultat mai, ni li he faltat al respecte a la seva persona, cosa que vostè a cada Ple 
falta al respecte a la meva persona i al meu partit. Per tant, aquesta és la gran 
diferència entre vostè i jo: vostè és un mal educat, jo no. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Jo potser ho 
deixaria aquí, senyor Salellas... Deixem-ho aquí, li sembla? És que jo no sé, no sé què 
dir-li, però depèn de què digui li tornaré a deixar que parli. Digui, senyor Salellas, 
l’última i ella tindrà la paraula. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Jo només vull que..., a part que 
acaba de dir que no m’ha insultat mai i després m’ha dit mal educat, només per 
constatació, una constatació. (Veus de fons.) I segona constatació, ja que n’ha parlat, 
només vull que quedi en acta que jo el que he sentit és que em deia: «A partir d’ara, et 
diré fill de puta a cada Ple.» Ja està. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, doncs si vol fer constar el que 
ha dit i ja deixem estar el tema. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Jo que consti en acta que he dit que amb 
aquesta llibertat d’expressió que es defensa aquí, jo si vull a partir d’ara a cada Ple li 
puc dir «fill de puta», perquè vostè dóna llibertat d’expressió, que no és la meva 
intenció dir-li mai, perquè d’entrada els que em coneixen saben perfectament que no 
ho diria mai això a ningú i menys en un Ple. Per tant, ha sigut una expressió volent dir, 
si aquí val tot, deu valdre tot per a tothom, no només per a uns quants, que és el que 
passa en aquest plenari. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si els sembla, ho deixem aquí i 
anem, doncs..., que està perdent tot el sentit la moció aquesta, ja no sabem què estem 
votant, eh? Guaiti, els ho recordo, estem per l’aprovació inicial de l’ordenança 
municipal reguladora dels clubs de cànnabis a la nostra ciutat. Si els sembla, 
passaríem, doncs, a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, inicialment la nova 
ordenança reguladora dels clubs socials de cànnabis. 

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 
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Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

Abstenció: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

10. Aprovació de les bases per a la convocatòria de beques ajudes d'allotjament 
a les residències de Girona i Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.A. pel 
curs acadèmic 2017-2018 

Per acord del Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2015, es 
va autoritzar la cessió dels drets de la concessió administrativa per a l'explotació d'una 
Residència d'Estudiants al Sector de Palau Sacosta a favor de l'empresa SIRESA 
CAMPUS S.A. 

En la mateixa sessió es va aprovar un document signat en data 4 de febrer de 2015 
entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa SIRESA CAMPUS S.A. en el qual, entre 
d'altres qüestions, es disposa que SIRESA CAMPUS posa a disposició i practica una 
reserva anual a favor de l'Ajuntament de Girona de: 

a) Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Girona al 100% 

b) Dues beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 100% 

c) Dues altres beques ajudes d'allotjament a la residència de Barcelona al 50% 

D'acord amb el que es disposa en el mateix document, aquesta reserva suposa una 
ampliació del cànon anual de la concessió i té la consideració de cànon en espècie. 

Atès que, com ja s'ha efectuat en les dues anteriors anualitats des de la vigència 
d'aquestes condicions, per determinar les persones que han de resultar beneficiàries 
d'aquestes beques ajudes pel curs acadèmic 2017-2018 procedeix aprovar les bases 
que han de regular el procediment per a la presentació de sol·licituds i posterior 
adjudicació a favor de les persones candidates seleccionades. 

Primer.- Aprovar la convocatòria per a l'atorgament de les beques ajudes 

d'allotjament per al curs acadèmic 2017-2018 a les residències d'estudiants de Girona i 
Barcelona de l'empresa Siresa Campus S.A., en els termes que figuren en el 
document annex a la present resolució regulador de les condicions de la convocatòria. 

Segon.- Efectuar la publicació de les bases en el tauler d'anuncis de la seu electrònica 
de l'Ajuntament de Girona. 
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Tercer - Facultar a l'Alcaldessa-Presidenta i subsidiàriament al Tinent d'Alcalde o 
Tinenta d'Alcalde o Regidor delegat o Regidora delegada en qui delegui o el que 
exerceixi les seves funcions, per a totes les actuacions derivades de l'execució de 
l'acord. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, al punt 
desè, al punt número 10. I senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 

atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 

94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 

aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, l’empresa Siresa 
Campus és titular de la concessió administrativa per explotar la residència d’estudiants 
del sector de Palau Sacosta. El 4 de febrer –un document que va estar aprovat pel Ple 
de la Corporació–, es va signar un acord amb aquesta empresa, en el qual s’establia a 
favor de l’Ajuntament dues beques per a ajudes d’allotjament de la residència de 
Girona, les quals eren el 100 per cent de la beca, dues beques per a allotjament de la 
residència de Barcelona, també el 100 per cent, i dues beques per a allotjament a la 
residència de Barcelona, però el 50 per cent. Aquestes beques consisteixen en 
l’allotjament d’habitacions, unes habitacions dobles de la residència, en les condicions 
establertes per als altres residents i aquí no queden incloses les despeses de consum 
d’aigua, de gas, d’electricitat, ni dels serveis opcionals. Aquestes quatre places de 
Barcelona seran assignades en la residència que tenen allà, que es diu Lesseps, a la 
plaça Lesseps número 12. 

I, per tant, la beca que portem aquest any és per al curs 2017-2018, la presentació –el 
termini de presentació– és fins al 31 de març de 2017 i hi ha una comissió avaluadora 
que està formada per la regidora delegada d’Educació i Esports, la delegada de 
Cultura, el delegat de Cultura, el regidor delegat de Cultura i jo mateixa, la regidora 
d’Hisenda i Règim Interior. Els criteris d’avaluació són: els menors ingressos es tenen 
en compte i també les notes obtingudes en l’any anterior, en aquest cas, 2015-2016. I 
en cas d’empat, tindrà preferència la persona que tingui menys ingressos. I aquesta 
comissió d’avaluació establirà un ordre de llista amb una puntuació obtinguda per a 
totes les persones que hagin sigut aspirants, i hi haurà dues relacions, una per 
Barcelona i una per Girona. Bé, i el que portem és aprovar aquestes bases per al curs 
2017-2018. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Doncs el senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
En primer lloc, dir que en general, aprofitant aquest punt, aquest ha sigut un ple difícil 
de preparar, difícil de preparar perquè per mirar els expedients ens hem hagut d’anar 
movent per la casa. En aquest cas, diguéssim, vaig haver d’anar a patrimoni, a 
Patrimoni les treballadores van haver d’estar, diguéssim, per mi, llavors per veure el 
tema del Consell Municipal de Seguretat m’han hagut de deixar un ordinador a 
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Secretaria... I el que demanaríem, diguéssim, és que en els propers plens, intentar que 
tot estigui més ben organitzat perquè això no ens passi. 

Però, bé, analitzant l’expedient concret de Patrimoni, en aquest cas, i sobre el punt 
que ens ocupa, nosaltres dir que ens abstindrem. Ens abstindrem..., ja ho vam dir l’any 
passat, però sobretot per una raó i és que si un analitza l’expedient i el conveni que 
tenim a hores d’ara amb l’empresa concessionària de la residència, la veritat és que se 
sorprèn de les condicions que té, se sorprèn de les condicions que té. Evidentment no 
estem en contra de les beques i sabem que el tema de les beques ho van incorporar 
vostès quan van arribar, això és així i se’ls ha de reconèixer, però és que estem 
parlant que la residència, perquè ho sàpiga tothom, en concret, per tenir-la i ser la 
concessionària de 188 habitacions, per les quals es paguen uns 370 euros mensuals, 
que si més o menys fem uns càlculs i no traiem la zona, diguéssim, les habitacions 
que es fan per a turisme, ens n’anem gairebé a 700.000 euros anual d’ingressos, així 
ràpidament, paga un cànon de 15.000 euros anuals. Un cànon de 15.000 euros anuals 
que és més o menys el mateix que pagaríem per dos pisos de lloguer ara mateix a 
Girona per un any, d’acord? Aquesta és la comparació i aquesta és la realitat del que 
està pagant ara mateix la concessionària a canvi de poder fer negoci dins aquesta 
residència. Clar, aquests 15.000 euros i les sis beques que ens han explicat ara. A 
nosaltres ens sembla que és un conveni que, a més, el tenim per cinquanta anys, si no 
m’equivoco s’acaba el 2047, és a dir, imagineu-vos, diguéssim, el negoci que està fent 
aquesta empresa i que nosaltres aquest conveni no el podem compartir ni quan es va 
signar l’any 97, per entendre’ns, ni ara mateix la modificació que es va fer i 
demanaríem una nova negociació i un nou canvi en aquest conveni que busqui 
fórmules que l’empresa, en aquest cas, aporti més del que està aportant ara mateix. 

Dit això, i segon motiu pel qual ens abstenim en aquest punt i dic, i ho he dit ja, que el 
problema no està en les beques, que em sembla bé, i és que nosaltres hem mirat l’any 
passat quanta gent es va presentar en aquestes beques, ho hem fet, hem fet l’exercici 
i estem parlant que en un cas, si no m’equivoco, el de Barcelona, es van presentar 
cinc persones i en l’altre, set. Home, que amb unes beques d’aquest nivell que estan 
parlant que subvencionen, diguéssim, l’allotjament, recordarem que no et 
subvencionen ni l’aigua, ni el gas, ni tot això, no fos cas que fos una beca completa, 
però d’aquest nivell només hi han set persones que es presenten a la beca? Només hi 
han cinc estudiants de Girona ciutat que aniran a Barcelona a estudiar que es 
presenten per la beca concreta de tenir tot l’allotjament pagat en una residència a 
Barcelona? Només hi han cinc estudiants que tenen la problemàtica de l’habitatge per 
estudiar a Barcelona que es presenten en aquesta beca? La veritat és que ens ha 
sorprès quan ho hem mirat. No podrien fer més feina des de l’equip de govern i des 
dels canals per difondre, per intentar que més estudiants es presentin en aquestes 
beques? Clar, perquè sincerament que només cinc estudiants de la nostra ciutat es 
trobin en aquesta situació..., jo he sigut estudiant que he anat a Barcelona a estudiar i 
jo segurament no mereixeria aquesta beca, però estic convençut que hi havia molta 
altra gent que se la mereixeria i que va haver de fer molts esforços per poder estudiar 
a Barcelona i pagar-se un allotjament. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, el nostre 
grup votarà favorablement en aquest punt del Ple, ja que entenem que el punt que es 
porta avui a debat és el tema de les beques, no, diguem-ne, el de la concessió 
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administrativa. I entenem que l’obtenció de sis beques sempre és una bona notícia per 
als estudiants gironins. Ara bé, el que sí que volia fer esment, tal com vaig explicitar a 
la comissió pertinent, que es millorés la difusió, perquè si recorda la regidora Maria 
Àngels Planas, jo en els anys que vaig estar director del centre no en tenia constància 
de l’existència d’aquestes beques. Perquè la difusió, encara que vostès me van 
explicar que es fa a través de la premsa escrita, vostès saben que els estudiants de 
segon de batxillerat, la notificació de qualsevol iniciativa, com són unes beques com 
aquestes, fonamentalment la reben a través dels coordinadors de batxillerat. I, per 
tant, sí que els pregaria i per a això ho torno a repetir aquí per ser més formal, que es 
millorés aquest canal de comunicació a fi que tots els coordinadors de batxillerat dels 
centres gironins rebin informació sobre les mateixes a fi de millorar el número de 
persones que puguin optar a la beca. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun aclariment, senyora Planas, o... Sí. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Em sap greu el que ha comentat el senyor 
Salellas respecte a l’expedient, d’anar a mirar a un lloc i a un altre; estem implantant 
l’expedient electrònic i és cert que hi ha algunes dificultats, esperem que el pròxim Ple 
no sigui així. Però, bé, a vegades són qüestions tècniques que no és tan fàcil de fer la 
implantació i que a la primera et funcioni. Vull dir, no sé si vostès cada vegada que fan 
alguna cosa els funciona a la primera, nosaltres fem el que podem, intentarem fer-ho 
millor i li demano disculpes... No, home, però sap que és per la implantació de 
l’expedient electrònic, no és per altra causa més de no voler-los-ho posar a la seva 
disposició. Ja saben quina és la causa i, per tant, demano disculpes i intentarem que 
en el pròxim Ple no hagi de passar això. 

També vostès saben que quan fas una concessió i estableixes uns anys..., és cert que 
nosaltres no hi érem en aquell moment, es va establir una concessió a cinquanta anys, 
si no hi ha un canvi substancial a la concessió, nosaltres no podem per nosaltres 
mateixos dir que..., o sigui, o ells renuncien o hi ha alguns incompliments que fem 
renunciar el concessionari, si no, d’altra manera ens hem d’esperar que passi el 
termini. El que sí que vàrem «lograr» aconseguir és aquestes beques que vàrem 
creure convenient, evidentment la modificació del cànon el concessionari no s’avindria 
perquè faria..., bé, faria..., s’acolliria al seu dret, al dret com a concessionari de dir: 
«Perdó, nosaltres hem fet aquesta concessió i, per tant, vostès han de complir.» I, per 
tant, vàrem «lograr» poder fer aquestes beques que ja vàrem parlar amb el senyor 
Albertí, els vàrem dir que ho havíem fet a premsa, que és veritat, ho anunciem a 
premsa, potser la gent, bé, no se n’adona [#, 2.27.12] o enviem cartes a la universitat, 
però també vàrem dir que trucàvem als instituts, però tot i així que ho faríem per escrit 
als instituts per tal de fer-ne més difusió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla bé, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
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deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’aprovació de la convocatòria per a 
l’atorgament de beques d’ajudes d’allotjament per al curs acadèmic 2017-2018 a la 
residència d’estudiants de Girona i Barcelona de l’empresa Siresa Campus, SA. 

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: 

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 

11. Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat al 
Sr. Àngel Peraferrer Crusens. 

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

El 04 de novembre de 2016 el senyor Àngel Peraferrer Crusens, agent de la policia 
Municipal, va presentar instància, número de registre d'entrada 2016054406 en la que 
sol·licitava la compatibilitat per a segon lloc de treball per a l'exercici privat de psicòleg. 
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 en 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. 
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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 aquesta 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. Àngel Peraferrer Crusens com a psicòleg 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. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

12. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública al 
Sr. Josep Ferrer Cama. 

Per registre d'entrada de data 06 d'octubre de 2016, número 2016048836, el Sr. Josep 
Ferrer Cama va presentar la sol·licitud de compatibilitat per una segona activitat 
pública, en concret, la de professor associat a temps parcial a la Universitat de Girona. 

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 en 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. 

En relació a l'autorització d'una segona activitat pública regiran tres principis en quan 
al règim d'incompatibilitats: dedicació a un sol lloc de treball, incompatibilitat 
econòmica i imparcialitat i independència de l'empleat públic. 

Per tant el principi general serà el d'incompatibilitat amb un segon lloc de treball al 
sector públic, amb les excepcions que expressament estableix la llei. Així la llei 
21/1987 estableix que el personal comprès en el seu àmbit d'aplicació únicament 
podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho 
exigeix l'interès del mateix servei públic. 

Excepcions. Podrà autoritzar-se la compatibilitat en els següents casos: 

a. Per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 

b. Catedràtics i professors titulars d'universitats i dels catedràtics d'escoles 
universitàries per a ocupar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari o de 
caràcter exclusivament d'investigació, en centres públics de recerca, dins l'àrea 
d'especialitat de llur departament universitari, i sempre que els dos llocs estiguin 
autoritzats com de prestació a temps parcial. 

c. Els professors titulars d'escoles universitàries d'infermeria poden ésser autoritzats a 
compatibilitzar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari. 

d. Es considera que existeix interès públic i per tant es podrà autoritzar la compatibilitat 
en els següents casos: 

e. Si el segon lloc de treball està directament relacionat amb les tasques docents que 
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si la 
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció 
o l'activitat que es considera principal. 
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f. La realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el 
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris. 

g. En els casos concrets que expressament acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat 
local. 

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. 

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). 

Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Josep Ferrer Cama s'ajusta a les condicions 
necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una segona 
activitat en l'àmbit públic per tractar-se d'un professor associat a temps parcial i per 
durada determinada 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat al Sr. Josep Ferrer Cama, per al segon 
lloc de treball de professor associat a temps parcial a la Universitat de Girona, pel curs 
2016-2017. 

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

- a l'obligació de posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que 
es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

13. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública i 
una activitat privada a la senyora Eva Beneït Vila 

Per registre d'entrada de data 25 d'octubre de 2016, número 2016052543, la Sra. Eva 
Beneït Vila va presentar la sol·licitud de compatibilitat per una segona activitat pública, 
en concret, la de professora associada a temps parcial a la Universitat de Girona, i per 
una activitat privada per a l'exercici d'advocada. 

La senyora Beneït presta els seus serveis a l'Ajuntament de Girona com assessora 
jurídica adscrita a l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat amb una 
jornada de 6 hores setmanals. 

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 en 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. 

En relació a l'autorització d'una segona activitat pública regiran tres principis en quan 
al règim d'incompatibilitats: dedicació a un sol lloc de treball, incompatibilitat 
econòmica i imparcialitat i independència de l'empleat públic. 

Per tant el principi general serà el d'incompatibilitat amb un segon lloc de treball al 
sector públic, amb les excepcions que expressament estableix la llei. Així la llei 
21/1987 estableix que el personal comprès en el seu àmbit d'aplicació únicament 
podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho 
exigeix l'interès del mateix servei públic. 

Excepcions. Podrà autoritzar-se la compatibilitat en els següents casos: 

a. Per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 

b. Catedràtics i professors titulars d'universitats i dels catedràtics d'escoles 
universitàries per a ocupar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari o de 
caràcter exclusivament d'investigació, en centres públics de recerca, dins l'àrea 
d'especialitat de llur departament universitari, i sempre que els dos llocs estiguin 
autoritzats com de prestació a temps parcial. 

c. Els professors titulars d'escoles universitàries d'infermeria poden ésser autoritzats a 
compatibilitzar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari. 
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d. Es considera que existeix interès públic i per tant es podrà autoritzar la compatibilitat 
en els següents casos: 

e. Si el segon lloc de treball està directament relacionat amb les tasques docents que 
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si la 
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció 
o l'activitat que es considera principal. 

f. La realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el 
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris. 

g. En els casos concrets que expressament acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat 
local. 

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. 

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). 

Atès que la sol·licitud formulada per la Sra. Eva Beneït Vila s'ajusta a les condicions 
necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una segona 
activitat en l'àmbit públic per tractar-se d'una professora associada a temps parcial i 
per durada determinada, i la compatibilitat per exercir una segona activitat en l'àmbit 
privat. 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat a la Sr. Eva Beneït Vila: 
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1.- Per al segon lloc de treball en l'àmbit públic de professora associada a temps 
parcial a la Universitat de Girona, pel curs 2016-2017. 

2.- Per a l'exercici de l'activitat d'advocada en l'àmbit privat. 

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 

- a l'obligació de posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que 
es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

14. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Jonathan 
Carvajal Linares 

En data de 10 d'octubre de 2016, el treballador Jonathan Carvajal Linares, oficial de la 
Brigada de Jardineria, va presentar instància, número de registre d'entrada 
2016049331 en la que sol·licitava l'autorització de compatibilitat per una segona 
activitat privada com a monitor de tennis a l'empresa Magister Tennis, SL. 

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 en 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. Jonathan Carvajal Linares s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat 

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. Jonathan Carvajal Linares. 

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 siguin de la seva competència o 
dels que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat públic. 

- a l'obligació de posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que 
es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

15. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'una segona activitat pública a la 
Sra. Montse Musellas Sala. 

Per registre d'entrada de data 09 de setembre de 2016, número 2016043092, la Sra. 
Montse Musellas Sala va presentar la sol·licitud de compatibilitat per una segona 
activitat pública, en concret, la de professora associada a temps parcial a la Universitat 
de Girona. 

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 en 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. 

En relació a l'autorització d'una segona activitat pública regiran tres principis en quan 
al règim d'incompatibilitats: dedicació a un sol lloc de treball, incompatibilitat 
econòmica i imparcialitat i independència de l'empleat públic. 
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Per tant el principi general serà el d'incompatibilitat amb un segon lloc de treball al 
sector públic, amb les excepcions que expressament estableix la llei. Així la llei 
21/1987 estableix que el personal comprès en el seu àmbit d'aplicació únicament 
podrà tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic si ho 
exigeix l'interès del mateix servei públic. 

Excepcions. Podrà autoritzar-se la compatibilitat en els següents casos: 

a. Per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada. 

b. Catedràtics i professors titulars d'universitats i dels catedràtics d'escoles 
universitàries per a ocupar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari o de 
caràcter exclusivament d'investigació, en centres públics de recerca, dins l'àrea 
d'especialitat de llur departament universitari, i sempre que els dos llocs estiguin 
autoritzats com de prestació a temps parcial. 

c. Els professors titulars d'escoles universitàries d'infermeria poden ésser autoritzats a 
compatibilitzar un segon lloc de treball en el sector públic sanitari. 

d. Es considera que existeix interès públic i per tant es podrà autoritzar la compatibilitat 
en els següents casos: 

e. Si el segon lloc de treball està directament relacionat amb les tasques docents que 
són objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l'interès públic si la 
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la funció 
o l'activitat que es considera principal. 

f. La realització habitual de funcions docents per a la formació, la selecció o el 
perfeccionament del personal en centres de formació de funcionaris. 

g. En els casos concrets que expressament acordi el ple o l'òrgan màxim de l'entitat 
local. 

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 
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d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 

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). 

Atès que la sol·licitud formulada per la Sra. Montse Musellas Sala s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit públic per tractar-se d'una professora associada a temps 
parcial i per durada determinada 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat a la Sra. Montse Musellas Sala, per al 
segon lloc de treball de professora associada a temps parcial a la Universitat de 
Girona durant el curs 2016-2017. 

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 

- a l'obligació de posar en coneixement d'aquest ajuntament qualsevol modificació que 
es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

16. Autorització de segona activitat privada al treballador municipal Josep 
Amadeu Saez Lladó 

En data de 18 de gener de 2017, el treballador Josep Amadeu Saez Lladó, presenta 
instància, número de registre d'entrada 2017003651 en la que sol·licita l'autorització de 
compatibilitat per una segona activitat privada com a vigilant de seguretat a l'empresa 
Phoenix Vigilancia y Seg. SA. 

El senyor Saez presta els seus serveis de vigilant a l'estació d'Autobusos, adscrit a 
l'àrea de Mobilitat i Via Pública, amb un contracte de relleu a temps parcial de 18 hores 
i 45' setmanals prestades segons les necessitats del servei d'acord amb el calendari 
que s'estableix. 

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 en 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. Josep Amadeu Saez Lladó s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat 

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. Josep Amadeu Saez Lladó. 

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 siguin de la seva competència o 
dels que tingui coneixement o informació per raó de la seva condició d'empleat públic. 

- 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): Ara vindrien unes propostes 
d’acord que són de l’11 a la 16, que es tracta tot d’autoritzar compatibilitats, en alguns 
casos, com a segona activitat o segon lloc de treball, en d’altres, d’activitats privades. 
Si els sembla, també em diu el senyor secretari que podem obviar la lectura de 
cadascuna de les propostes, perquè són aquestes. I també sé que el senyor Salellas 
n’hi ha una que es vol absentar. Ara, si de cas, li dono la paraula per si ho vol explicar 
o... No? El que volia proposar abans que vostè expliqui és, si els sembla bé, se 
substancia tot junt, i després anirem votant per separat. I ara el senyor Salellas, previ a 
la substanciació, si vol... 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, jo només perquè consti en acta, 
en el punt 13, m’agradaria absentar-me, diguéssim, de la votació, per un tema de 
coneixements personals i amistats de la persona i, en aquest cas, prefereixo no votar 
en aquest punt. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. Doncs si 
li sembla bé, la tinenta d’alcalde els substanciarà tots junts i després anirem votant per 
separat. Gràcies. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, dir que hi ha 
tota una sèrie de peticions de diferents dates que es demanen la compatibilitat, una és 
del..., anomenaré cada un d’ells i el motiu, el senyor Àngel Peraferrer, per exercici 
privat de psicòleg; el senyor Joan Ferrer, per professor associat a temps parcial; la 
senyora Eva Beneït, per professora associada i també una activitat privada, exercici 
d’advocacia; llavors, el senyor Jonathan Carvajal, com a monitor de tenis en una 
empresa; la senyora Montse Musellas, professora associada a la UdG; i el senyor 
Amadeu Sáez Lladó, que té un contracte relleu, com a vigilant de seguretat en una 
empresa. 

Bé, tota aquesta gent reuneixen totes les condicions del règim d’incompatibilitats i, per 
tant, se’ls pot donar. Evidentment que sempre tenint en compte, supeditada, al 
compliment que estableix la normativa i que a la proposta d’acord definim els cinc 
punts als quals han d’estar supeditats, però tots ells ho compleixen i, per tant, és 
possible donar-los la compatibilitat. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  

Moltes gràcies. És una pregunta tècnica: quan el senyor Salellas diu que es vol 
absentar, pot només fer-ho constar i ja està, no cal que s’aixequi, ni se’n vagi. 
Perfecte. Per tant, es pot quedar tranquil·lament aquí, senyor Salellas. Molt bé, doncs 
passaríem, si ningú vol intervenir, a les votacions. Perfecte. 

Vots a favor del punt número 11? 

Moltes gràcies. 

S’aprova per unanimitat. 

Vots a favor del punt número 12? 

Moltes gràcies. 

Vots a favor del punt número 13? 

Moltes gràcies. 

Vots a favor del punt número 14? 

Moltes gràcies. 

Vots a favor del punt número 15? 

Moltes gràcies. 

I vots a favor del punt número 16? 

Moltes gràcies. 

Em sembla que tots hem pensat el mateix, si sempre fos així..., eh? (Rialles.) 
Fantàstic. 
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VOTACIÓ 

Sotmeses a votació les propostes números 11, 12, 14, 15, i 16, són aprovades per 
unanimitat. 

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. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta número 13, és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents, amb l’abstenció del senyor Lluc Salellas Vilar, per tenir interès personal, de 
conformitat amb l’art. 23.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector 
públic. 

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, 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. 

Abstenció:  

Senyor Lluc Salellas Vilar, Grup municipal CUP-Crida per Girona. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
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17. Revisió d'IPC del cànon del contracte de gestió del servei públic del mini tren 
turístic de la ciutat de Girona per a l'any 2017. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 11 de juny de 2012, es va iniciar l'expedient 
de contractació administrativa per a la gestió del servei públic del mini tren turístic de la 
ciutat de Girona amb exposició dels plecs de clàusules administratives particulars i el 
de prescripcions tècniques. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 17 de setembre de 2012, es van resoldre 
les al·legacions presentades durant el termini d'exposició pública del plec de clàusules 
administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques, i es va convocar 
licitació. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de gener de 2013, s'adjudicà la gestió 
del servei públic del mini tren turístic de la ciutat de Girona, a la UTE 

"JULIÀ TRAVEL, S.A. Y AUTOCARES JULIÀ, S.L. (GIRONA CITY TOUR)", pel termini 
de cinc anys a partir del dia 6 de febrer de 2013 i es podrà prorrogar per períodes 
anuals, fins a un màxim de dos anys. 

De conformitat amb la clàusula IX del plec de clàusules administratives particulars, el 
cànon fix serà revisat anualment, amb efectes de 1 de gener de cada any, a partir del 
segon any de vigència, segons la variació experimentada per l'Índex de Preus al 
Consum (IPC Estatal) interanual corresponent al mes de desembre, o barem oficial 
que el substitueixi de l'any anterior. 

Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum (IPC. Conjunt 
nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística corresponent a desembre 2016, la 
revisió del preu del contracte de gestió del servei públic del mini tren turístic de la ciutat 
de Girona, adjudicat per acord del Ple de la Corporació de data 14 de gener de 2013, a 
favor de la UTE: "JULIÀ TRAVEL, S.A. Y AUTOCARES JULIÀ, S.L. (GIRONA CITY 
TOUR)", amb NIF U-65942195, consistent en una revisió de l' 1,6%, respecte del 
cànon corresponent a la quarta anualitat de vigència del contracte, amb efectes del dia 
1 de gener de 2017. 

* Preu cànon anual 2016 ............................................... 74.473,74 Euros. 

* Revisió de l'IPC (1,6%) ............................................... 1.191,58 Euros 

* Preu cànon anual 2017 ............................................... 75.665,32 Euros 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, al punt 
número 17 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 

atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 

94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 

aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, només dir que en 
el Ple de la Corporació de 14 de gener es va adjudicar la gestió del servei públic del 
minitren de la ciutat de Girona a la UTE Julià Travel y Autocares Julià, SL, per un 
termini de cinc anys, prorrogable dos anys més, va començar el febrer de 2013 i 
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conforme a les clàusules, el plec de clàusules estableix que cada any ha d’haver-hi la 
puja de l’IPC. I aquí el que fem és portar els imports que ha dit el secretari de les 
puges de l’IPC.  

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, molt breu. No per entrar, 
diguéssim, en el conflicte inicial que hi va haver en l’adjudicació d’aquest servei, però 
sí, doncs, com a mínim manifestar que esperem que aquest augment de l’IPC 
repercuteixi també en el sou dels treballadors i aprofitar també per dir que ja que 
augmentem l’IPC, diguéssim, en aquells serveis que tenim contractats, doncs ho fem 
també amb el personal de la casa. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres també votarem favorablement en aquest punt, perquè és un punt molt tècnic 
de compliment d’unes clàusules de contracte i, per tant, no cal donar-hi més voltes. 

Ara, sí que volia aprofitar aquesta intervenció per una mica posar a sobre la taula un 
neguit que té el nostre grup municipal sobre el funcionament d’aquest servei. Quan es 
va fer el contracte, nosaltres no estàvem representats en aquest Ple, però sí que hem 
vist que hi varen haver tres ajornaments en la posta en servei i després determinades 
preguntes, tant per escrit com en el Ple, de diferents grups municipals sobre el 
funcionament del servei. I tant és així que hi ha un informe tècnic, si mal no recordo, 
de juliol de 2014, on s’explicitava que hi havia, doncs, certes irregularitats quant a 
compliment d’itineraris i freqüència de servei. Bé, doncs nosaltres tenim la sensació, 
potser equivocada, no ho sé, que continuen havent-hi, en alguns casos, algunes 
d’aquestes problemàtiques i en algun cas sí que ens agradaria que se’ns expliqués. 

Moltes gràcies. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, pel que fa..., només 
comentar que el personal de la casa..., bé, nosaltres encara no som una república 
independent de l’Ajuntament de Girona i, per tant, anem segons els pressupostos de 
l’Estat, de moment, altres poder més endavant hi anirem de la Generalitat, però 
tampoc seran els que establim nosaltres. Per tant, quan puguem fer la puja realment 
es farà, sempre ho hem fet, com no podia ser d’una altra manera, i estarem encantats 
de fer-la. Però, de moment, em sap molt de greu, però no podem fer-ho perquè els 
pressupostos de l’Estat no estan aprovats. 

Quant a les sensacions que vostè té, senyor Albertí, miri, no ho sé quines sensacions 
té, però nosaltres de moment no hem tingut cap altra..., i sí que és veritat que al 
principi aquest tren va tenir alguns problemes de construcció del tren, el varen haver 
de portar a arreglar, canviar-lo i tot, però nosaltres ara estem..., bé, no tenim cap 
queixa. I, per tant, no sé si són sensacions, però de queixes no en tenim reals, que és 
el que val la pena i no són les sensacions. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. De totes formes, 
quan alguns de vostès tenen algun input o així és ideal que ho traslladin o que ho 
passin per la bústia d’avisos, que saben que així després en donem resposta i 
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nosaltres també tenim la informació real, no? Moltes gràcies. Si no hi ha cap més 
intervenció, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant per 
unanimitat la revisió del preu del contracte de gestió de servei públic del minitren 
turístic de la ciutat de Girona consistent en la revisió d’un 1,6 per cent. 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  unanimitat. 

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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

18. Desestimació d'al·legacions i proposta d'acord plenari de recuperació d'ofici 
d'uns terrenys de titularitat municipal al carrer Torre de Sant Joan 

Per Decret de l'Alcaldia del dia 9 de setembre de 2016 es va incoar expedient de 
recuperació d'ofici del terreny de titularitat municipal i amb condició de domini públic 
situat al carrer Torre de Sant Joan i inscrit al Registre de la Propietat número 2 de 
Girona, Tom 2632, Llibre 428, Foli 39, Finca número 24228. 

En el punt segon d'aquesta resolució es va concedir al Sr. Francisco Montes Moreno, 
amb DNI número 40266756N, un termini d'audiència de deu dies hàbils, comptats a 
partir de l'endemà de la notificació de la resolució, durant el qual podia efectuar les 
al·legacions que considerés oportunes. 

En data 27 de setembre de 2016 el Sr. Francisco Montes Moreno, dins del termini 
d'audiència concedit, ha presentat dos escrits d'al·legacions, amb números de registre 
d'entrada 2016046529 i 2016046533 respectivament, en els quals manifesta que en 
els terrenys de titularitat municipal no hi ha estacionats vehicles de la seva propietat, 
però si que hi ha un cobert de fusta de 2x3 metres perquè hi pugui pasturar una assa 
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de la seva propietat i manifestant també que hi efectua tasques de neteja i 
desbrossament. 

Atès que d'aquestes manifestacions es confirma l'ocupació d'un terreny de titularitat 
municipal sense títol habilitant a l'efecte, tal com es fa constar en l'informe de l'Àrea 
d'Urbanisme i Activitats de 26 de maig de 2016 i la minuta policial i reportatge 
fotogràfic realitzat per la Policia Municipal el dia 20 de maig de 2016, a partir dels quals 
s'ha procedit a l'obertura de l'expedient de recuperació d'ofici. 

Atès que el Sr. Francisco Montes Moreno no ha aportat cap títol legitimador que 
desvirtuï o qüestioni la possessió pública de l'esmentat terreny. 

Vist l'informe jurídic emès pel secretari general de l'Ajuntament en relació a la resolució 
de les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Montes Moreno i el procediment a 
seguir en l'expedient, pel qual s'informa desfavorablement a les al·legacions i 
favorablement a la tramitació de l'expedient de recuperació d'ofici dels terrenys de 
titularitat municipal al carrer Torre de Sant Joan. 

Atès que la competència per a adoptar l'acord de recuperació d'ofici correspon al Ple 
municipal d'acord amb el que disposa l'article 229 del Decret Legislatiu 2/2003, de 29 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

D'acord amb el que disposen, en relació amb l'exercici de la potestat de recuperació 
d'ofici, els articles 4.1.d) i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local; 8.1.e), 227 i 229 del Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 147 i següents 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels 
ens locals; 55 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques; i 70 i 71 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals; Decret legislatiu 1/2010, de 
3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya. 

Primer - DISPOSAR la recuperació d'ofici de la possessió pública del terreny de 
propietat municipal amb condició de domini públic situat al carrer Torre de Sant Joan i 
inscrit al Registre de la Propietat número 2 de Girona, Tom 2632, Llibre 428, Foli 39, 
Finca número 24228. 

Segon - REQUERIR al Sr. Francisco Montes Moreno, amb NIF 40266756-N i domicili 
al c/ Torre de Sant Joan, 20, baixos 17007 de Girona per a que en el termini de deu 
dies naturals des que se li notifiqui aquest acord, cessi en la seva ocupació del terreny 
amb la retirada del cobert, els animals i tots els altres elements que pugui haver-hi, i el 
deixi a la lliure disposició de l'Ajuntament. 

Tercer - DISPOSAR que, en cas que el Sr. Francisco Montes Moreno no doni 
compliment a l'ordre continguda al paràgraf precedent, aquesta s'executi 
subsidiàriament a compte i càrrec de l'incomplidor i es procedeixi per part dels serveis 
municipals a la recuperació de la possessió de l'immoble, utilitzant els mitjans 
d'execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l'auxili de la força 
pública. 

Quart - FACULTAR àmpliament a l'Alcaldia Presidència i subsidiàriament el Tinent/a 
d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per 
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dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat d'aquests acords i els 
actes d'execució subsidiària que, si s'escau, calgui adoptar. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 
18. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, hi ha hagut un 
decret d’Alcaldia de 9 de setembre de 2016, en el qual s’incoava l’expedient d’ofici del 
terreny de titularitat municipal en condició de domini públic situat a carrer Torre de 
Sant Joan. I bé, en el punt segon d’aquesta resolució el que es va fer és concedir al 
senyor Francisco Montes un termini d’audiència i uns dies hàbils a comptar des de 
l’endemà de la notificació durant el qual ell podia presentar totes les al·legacions que 
ell considerés oportunes. El 27 de setembre de 2016, el senyor, en termini d’audiència 
pública, va presentar al·legacions, va presentar dos escrits, un en el qual manifestava 
que als terrenys de titularitat municipal no hi havia estacionat cap vehicle de la seva 
propietat, però sí que hi havia un cobert de fusta de 2,3 metres perquè hi pugui 
pasturar un (ase #, 2.38.36)  de la seva propietat, que després vàrem comprovar que 
n’hi havia unes quantes més, però..., i que ell efectuava tasques de neteja i de 
desbrossament. Es va fer comprovar aquesta ocupació, com no pot ser d’altra manera 
per part de l’Ajuntament, es va confirmar que hi havia l’ocupació dels terrenys i hi ha 
un informe tant de l’Àrea d’Urbanisme com també un reportatge fet per la Policia 
Municipal on s’ha vist que sí, que realment hi havia ocupació per algunes espècies 
d’animals i llavors es demana..., bé, que s’havia de fer la recuperació d’ofici. 

El senyor Francisco Montes no ha aportat cap títol dient que «és de la meva 
propietat», perquè és propietat de l’Ajuntament i, per tant, per això no l’ha pogut portar. 
I, per tant, vist els informes que s’han fet pel secretari general en el qual s’informa 
desfavorablement en les al·legacions presentades per aquest senyor i, a més a més, 
se’ns demana que fem la tramitació de l’expedient per recuperar d’ofici aquests 
terrenys de titularitat nostra, bé, i atès que és competència..., correspon al Ple, per 
això ho portem al Ple, disposar de recuperar aquesta propietat que està ocupada per 
part d’un tercer. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs si els sembla, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat disposar la recuperació de la posició pública del terreny de propietat 
municipal en condició de domini públic situat al carrer Torre de Sant Joan. 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat 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 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

19. Modificació de la Relació de Llocs de Treball. 

Per acord de Ple municipal de data 09 de gener de 2017 es va aprovar la plantilla de 
personal per a l'any 2017, i amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels 
diferents serveis municipals es fa necessària la modificació de la plantilla de personal 
per tal de procedir a la incorporació de noves places, proposta que se sotmet a 
aprovació del Ple municipal en sessió del 13 de febrer de 2017. 

Atès que es es creen noves places a plantilla es proposa la modificació de la RLT, 
incorporant aquestes places. 

El RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 74 que les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la denominació 
de llocs de treball, els grups de classificació 

professional, els cossos o escales, en el seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 

En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 

L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball estableix que la creació, la 
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas mitjançant 
la Relació de Llocs de Treball. 

La Relació de Llocs de Treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de forma 
sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i requisits, la 
forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del complement 
específic fruit del procés de valoració dels llocs de treball. 
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La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a 
l'any 2017, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. 

Primer.- Modificar la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple de 16 de gener de 
2017 per adequar-la a la plantilla que se sotmet a deliberació del Ple de 13 de febrer 
de 2017: 

- Incorporar la fitxa del lloc de treball Tècnic/a de Control Estratègic dels Ens 
Instrumentals, codi A1100, amb una dotació de 2 llocs adscrits a l'àrea d'Hisenda i 
Règim Interior. 

- Incrementar la dotació de la fitxa A2005, Arquitecte/a Tècnic/a, de 11 a 12, 
incorporant el nou lloc a l'àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 

- Incrementar la dotació de la fitxa A2024, Educador/a Social, de 14 a 15, i modificar el 
règim jurídic de Laboral a Funcionari, incorporant el nou lloc a l'àrea d'Igualtat, Drets 
Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

- Incrementar la dotació de la fitxa C1056, Tècnic/a auxiliar, de 15 a 18, incorporant els 
tres llocs a l' l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. 

- Modificar el règim jurídic de Laboral a Funcionari de les fitxes dels llocs de treball: 

- A1029, Cap de secció 

- A2085, Treballador/a Social 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

20. Modificació de la plantilla de l'exercici 2017 

Per acord de Ple municipal de data 09 de gener de 2017 es va aprovar la plantilla de 
personal per a l'any 2017. 

Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla de personal per tal de procedir 
a la incorporació de noves places. 

L'article 20.Dos de la Llei 48/2006 general de Pressupostos Generals de l'Estat per a 
l'any 2016 i actualment encara vigent, estableix que no es procedirà a la contractació 
de personal temporal, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que 
es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 

Amb posterioritat a l'aprovació de la plantilla per aquest 2017 s'han detectat diverses 
necessitats estructurals a diversos serveis municipals i que als efectes de garantir 
l'adequada prestació d'aquests serveis es fa necessària la incorporació de plaça a la 
plantilla per la seva posterior cobertura. 

Una, a Secretaria, a l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior on es posarà en funcionament 
l'Oficina de Control Estratègic dels Ens Instrumentals, per donar resposta a les 
necessitats detectades en matèria d'assessorament en contractació, econòmica, 
mercantil i de RRHH dels diferents organismes autònoms i empreses amb participació 
de capital públic. 

Per tal de dotar aquest nou servei amb els recursos humans suficients es creen dues 
places de plantilla, funcionaris, de l'escala d'administració general, sotsescala tècnica, 
incloses en el subgrup de classificació A1, CD 24. 
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Per altra banda, als serveis socials es fa necessària la incorporació d'una plaça en 
règim funcionarial, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, inclosa en 
el subgrup de classificació A2, CD 21 per tal d'atendre el nou equipament municipal 
que es posarà en marxa del Centre Jove Espai Güell. 

Atès que es tracta de sectors essencials i prioritaris previstos a la Llei 48/2015, de 29 
d'octubre, de Pressuposts Generals de l'Estat per l'any 2016 i atès que es disposa de 
dotació pressupostària suficient en el capítol I, es modifica la plantilla de personal 
incorporant les places identificades. 

Per altra banda, a Urbanisme, de l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
es fa necessària la incorporació d'una plaça en règim funcionarial de l'escala 
d'administració especial, sotsescala tècnica, arquitecte/a tècnic/a, inclosa en el 
subgrup de classificació A2 i CD 21. 

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

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

Els costos d'incorporació de les dues places identificades a la plantilla municipal són 
els que es detallen a continuació. 

Tècnic superior, A1, CD 24: 

Retribucions brutes anuals: 30.399,10 €, Cost seguretat social: 7.660,57 €. Total cost 
per plaça: 38.059,67 € Total costos dues places: 76.119,35 € 

Tècnic de grau mitjà A2, CD 21 - Educador/a social 

Retribucions brutes anuals: 26.305,38 €, Cost seguretat social: 6.799,94 €. Total cost 
plaça: 33.105,32 € 

Tècnic de grau mitjà A2, CD 21 - Arquitecte tècnic/a 

Retribucions brutes anuals: 25.862,84 €, Cost seguretat social: 6.517,44 €. Total cost 
plaça: 32.380,28 € 

Tècnis/ques auxiliars, C1, CD 18 

Diferències de costos previstes per una promoció interna: Retribucions: 1.460,86 €. 
Seguretat social: 451, 41 €. Total cost: 1.912, 27 € 

Total costos tres promocions internes previstes: 5.736,80 € 

Vistes les necessitats d'ampliació i millora dels serveis municipals esmentats 

PRIMER.- Modificar la plantilla de personal per a l'any 2017 aprovada pel Ple 
municipal en data de 09 de gener de 2017 en el sentit d'incorporar les places que a 
continuació es detallen: 

1.- Dues places, funcionàries, de l'escala d'administració general, sotsescala tècnica, 
incloses en el subgrup de classificació A1, CD 24 i amb una jornada de 37,5 hores 



 
 

86 

setmanals, adscrites a Secretaria Municipal, a l'Oficina de Control Estratègic dels Ens 
Instrumentals. 

2.- Una plaça, funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, 
inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, educador/a social per tal d'atendre el 
nou equipament municipal que es posarà en marxa del Centre Jove Espai Güell. 

3.- Una plaça, funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, 
arquitecte/a tècnic/a, inclosa en el subgrup de classificació A2 i CD 21. 

4.- Tres places, laborals, de tècnics/ques auxiliars, adscrites a Centres Cívics, incloses 
en el subgrup de classificació C1, CD 18 i amb una jornada de 37,5 hores setmanals. 

Sra. Marta Madrenas Mis (alcaldessa-presidenta): El punt dinovè, si us plau. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. El dia 9 de gener... 
(Veus de fons.) Ah, perdó, senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Planas... 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el dia 9 de gener 
de 2017 sabeu que vàrem portar a aprovació la plantilla del personal, però, bé, es fa 
necessària una modificació d’aquesta plantilla per tal d’incorporar noves places. Atès 
que es creen noves places de plantilla, també haurem d’incorporar-ho..., evidentment 
s’ha d’incorporar a la relació de llocs de treball. Llavors ja saben que la relació de llocs 
de treball, sempre ho he dit, que és un instrument tècnic i que és dinàmic, va canviant 
segons les necessitats estructurals que tingui l’Ajuntament i, per tant, cada vegada que 
hi ha un canvi s’ha de portar al Ple la relació de llocs de treball. 

Quins canvis portem? Incorporacions de fitxes, estem parlant, relació de llocs de 
treball –no plantilla ara, ho portarem en el segon punt–, estem parlant d’incorporació 
d’una fitxa de tècnic de control estratègic de l’ens instrumental, una dotació de dos 
llocs adscrits a l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior, una secretaria a l’Àrea d’Hisenda i 
Règim Interior on es posarà en funcionament, hem dit, l’Oficina de control estratègic 
per donar resposta també a les necessitats afectades per l’assessorament en la 
contractació a nivell econòmic, mercantil i de recursos humans dels diferents 
organismes autònoms i empreses amb participació de capital públic. Vàrem dir tots els 
organismes, tots els ens instrumentals que seria per donar cobertura. 

Una segona plaça és..., el que fèiem és: incrementàvem la dotació, perquè la fitxa ja 
estava feta, per tant, no és la creació aquesta vegada d’una fitxa –la primera part, sí–, 
sinó incrementar la dotació d’un arquitecte tècnic que passen d’onze a dotze els llocs 
d’arquitectes tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública que hi ha 
en el consistori. 

Pel que fa també..., incrementem la dotació, no la creació d’una nova fitxa, sinó 
d’educador social, de catorze a quinze, perquè nosaltres crèiem la necessitat a l’obrir 
un nou equipament. 

I llavors també pel que fa a incrementar també la dotació de tècnic auxiliar de quinze a 
divuit, en aquest cas són tres places, els vaig comentar en la comissió, perquè per 
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poder fer la promoció d’auxiliar pràctic a auxiliar tècnic calia fer aquesta variació de les 
fitxes i, per tant, també portem aquest increment de quinze a divuit. 

I llavors també sabeu que estem en el procés de voler fer la funcionarització, encara 
no ho hem establert, s’està mirant com s’ha de fer, però sí que ens és necessari de 
crear unes fitxes en les quals els llocs de treball diguin «funcionari»; les altres fitxes de 
relació de llocs de treball, les que han de ser funcionaris, ja ho posa, però n’hi havia 
dos que hem detectat que no, que era la de cap de secció i treballador social i, per 
tant, són les fitxes que també posarà que han de ser funcionaris i per poder fer 
aquestes promocions de funcionarització cal..., necessària aquesta modificació. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, molt ràpid, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció en aquest punt i el que ve després per coherència política, ja que, fins ara, 
en tot el que ha tingut relació tant amb relació de llocs de treball com amb plantilla, ens 
hem abstingut. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, anunciar també l’abstenció tant 
en aquest punt com en el punt número 20 en el mateix sentit, també evidentment per 
coherència política, com hem vingut fent fins ara. Però, a més a més, perquè, segons 
em consta, continua la política de personal, diguéssim, feta una mica o completament 
a esquena del comitè, segons ens han fet arribar. 

També ens agradaria comentar dos casos concrets d’aquests canvis. Un són aquests 
tècnics que es creen de control estratègic dels ens instrumentals. A nosaltres..., ja sé 
que ara m’ho negaran, eh?, però això ens evidencia el fet que ara es necessitin dues 
persones vol dir que fins ara no s’estava fent suficientment bé o no estava dotat de 
personal l’Ajuntament per fer aquesta feina de control dels ens instrumentals. I de fet, 
això ho demostra el fet que avui la mateixa alcaldessa ha reconegut el fet que no 
teníem dades del que passava a Agissa, ens ha sorprès, i també el fet que 
darrerament hem tingut uns problemes importants amb Trargisa i també tot el conflicte 
que hi ha hagut en aquest ens, que semblava que no hi havia un control suficient des 
de l’Ajuntament. Dit això també ens agradaria comentar el cas concret o preguntar, 
demanar explicacions, si ens les poden donar, amb relació al cas concret d’aquest 
educador social que sembla que ha d’anar ubicat en el Centre Güell, ens preocupa en 
aquest sentit la manca de diàleg que sembla que hi ha hagut amb diferents tècnics de 
la casa i també el desconeixement d’alguna part, ja que en les comissions informatives 
no ens van saber aclarir els dubtes que teníem nosaltres amb relació a unes 
contractacions que ja s’havien fet per aquesta ubicació, per aquest Centre Güell. I 
llavors ens agradaria que les aclarissin, si pot ser, a quina àrea es preveu, diguéssim, 
o quina secció podríem dir que estigui destinada aquesta plaça, si és a serveis socials 
o si és a joventut. Si aquesta plaça ha creat o ve a reconvertir-ne alguna altra, ens 
agradaria, si us plau, que ens especifiquessin si és que és a canvi d’alguna altra, i 
també quin és el paper previst d’aquesta persona tenint en compte, doncs, que ja 
existeix un personal subcontractat previst perquè faci..., per a aquest espai. Llavors és 
saber si és que es preveu que faci la feina més de coordinació o quina tasca es preveu 
que faci. 
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Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
nosaltres també, tant en aquest punt com en el següent, ens abstindrem, senzillament 
perquè no veiem del tot fonamentades algunes de les places que s’han creat, les 
places de nova creació i també per coherència amb el vot anterior. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Com varis de 
vostès han dit que ja..., han anunciat el vot del següent, si els sembla bé, ara 
igualment la tinenta d’alcalde farà la defensa de tot i, si els sembla, ja la donem per 
feta, no?, la defensa dels dos punts. Sí? Perfecte. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, dir que 
jo ho porto tot a la mesa de negociació, em veig bastant sovint amb el sindicats i, per 
tant, no em sembla en absolut correcte que em diguin que no hi estan d’acord. Jo crec 
que els sindicats sempre quan diguem de crear noves places hi estan d’acord; una 
altra cosa és que diguem de disminuir, potser sí que no hi estarien d’acord, però jo ho 
porto tot a la mesa de negociació. És veritat que a vegades a la mesa de negociació hi 
ha diferents sindicats, a vegades no opina el mateix un sindicat que un altre i opinen 
de manera diferent, però nosaltres sempre ho portem tot i ho informem tot a la mesa 
de negociació, com no podria ser d’una altra manera. I, per tant, potser algun sindicat 
no hagi estat d’acord amb una cosa determinada, però la resta de sindicats, sí. I, per 
tant, jo entenc que, bé, no m’han manifestat cap problema al respecte. 

Quant a les dues persones de l’ens instrumental, bé, és veritat que vostès a vegades 
ens ho han dit, no negarem la major i, per tant, nosaltres fins que no hem tingut clar 
exactament què necessitàvem no hem creat les dues places; també necessitàvem 
saber exactament quina feina concreta havien de fer aquestes persones. I, és més, jo 
vaig dir en la comissió que ens guardàvem fins i tot, per si havíem de fer alguna 
ampliació, l’opció de fer poder fer alguna ampliació més, que fos necessari tant per 
part de l’equip de govern com per als habilitats, que són  ( . . . ) el secretari i 
l’interventor, creguessin oportú que no arribéssim a fer tota la feina que realment ja 
portarien..., entre fundacions, eren tretze, entre fundacions d’organismes autònoms, 
em sembla que eren tretze. I, per tant, nosaltres quan ho hem vist realment 
imprescindible és quan realment ho hem portat. I, per tant, anem amb la mateixa línia 
que vostès en aquest sentit, que vostès ens ho deien, i nosaltres, quan ho hem vist 
necessari, doncs llavors ho hem portat. 

I pel que fa a la plaça que vostè diu del Centre Güell, és una plaça de Joventut, no és 
de canvi de ningú. El departament, l’Àrea d’Habitatge, d’Igualtat i Joventut, la tinenta 
d’alcalde ens va fer palès que era necessària, s’obria un nou equipament i llavors era 
necessària una persona allà. I, per tant, va ser quan nosaltres vàrem aconseguir que 
fos possible aquesta nova incorporació. Nosaltres pensem que hi anirà bé, que és 
necessari i per això portem aquesta nova plaça. Sempre ho fem a fi de bé, per millorar 
els serveis ciutadans. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a les 
dades aquestes que no tenim, no és que no tinguem, sinó que evidentment previ a 
qualsevol anàlisi s’han de compilar, sistematitzar, i és el que ara s’està fent 
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tècnicament, no és que no existeixin. Evidentment que s’atenen totes, eh? Per 
exemple, cada any hi han auditories econòmiques, etcètera, ara no em digui que jo he 
dit que no existeixen dades, eh?, sinó que cal fer un feina, prèvia a l’anàlisi, de 
compilació, sistematització, fulls de càlcul per poder comparar d’un any a l’altre... És 
això, eh? Treballar, treballar amb les dades. 

Doncs si els sembla, passaríem a la votació dels dos punts, primer del 19 i després del 
20, si no tenen inconvenient, ja donem el debat per realitzat del punt 20. Sí, eh? 
Perfecte. Doncs anem a votar el número 19. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

I el punt número 20. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció 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, la modificació de la relació 
de llocs de treball aprovada pel Ple de la Corporació de data 16 de gener de 2017. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta número 19 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. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta número 20 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. 

Abstenció: 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

21. Revisió del preu unitari de la "gestió d'entrega" del LOT 1 del contracte dels 
serveis postals subscrit amb l'empresa "Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos SA" i del preu unitari "segon intent" de les notificacions 
administratives trameses mitjançant missatger, del LOT 3 del contracte dels 
serveis postals subscrit amb "UNIPOST SA" 

En data 13 d'octubre de 2014, el Ple de la Corporació va adjudicar a les empreses 
"Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA." (en endavant, CORREUS), 
"GIROASSIST, SLU" i "UNIPOST, SA" la contractació dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona, d'acord amb les prescripcions que es contenen al plec de 
clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i amb les 
condicions contingudes a les ofertes presentades per les entitats adjudicatàries. 

En concret, es va adjudicar: 

A l'empresa "CORREUS" , el LOT 1, de conformitat amb els preus unitaris i les 
condicions establertes en la seva oferta. 

L' import màxim anual de la despesa ascendeix a tres-cents vuitanta-dos mil set- cents 
setanta-nou euros ( 382.779,00 €) IVA inclòs. 

A l'empresa "GIROASSIST, SLU", el LOT 2. 

L'import anual de la despesa ascendeix a cent onze mil tres-cents vint euros 
(111.320,00€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en noranta-dos mil euros 
(92.000,00€) de pressupost net i dinou mil tres-cents vint euros (19.320,00 €) d'IVA 
calculat a un tipus del 21% amb el següent detall. 
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A l'empresa "UNIPOST, SA", el LOT 3, de conformitat amb els preus unitaris i les 
condicions establertes en la seva oferta. 

L'import màxim anual de la despesa ascendeix a cinquanta-cinc mil cinc-cents 
cinquanta-tres euros amb quaranta cèntims (55.553,40 €) IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en quaranta-cinc mil nou-cents onze euros amb noranta cèntims (45.911,90 
€) de pressupost net i nou mil sis-cents quaranta un euros amb cinquanta cèntims 
(9.641,50 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Els respectius contractes es van formalitzar el 28 de novembre de 2014, essent el 
termini de durada dels mateixos de 2 anys a comptar del dia 1 de desembre de 2014. 

De conformitat amb la clàusula cinquena dels contractes, aquests es poden prorrogar 
per dos anys més, per comú acord de les parts. 

En data 8 d'agost de 2016, per escrit amb registre d'entrada núm. 2016037899, 
l'empresa "CORREUS" adjudicatària del LOT 1 del contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona va sol·licitar la modificació d'un dels preus unitaris que 
conformen l'oferta que varen presentar en el seu dia. 

La raó d'aquesta petició es basa en la modificació de la llei de procediment 
administratiu i en el sistema de pràctica de les notificacions administratives. 

Concretament, amb la nova llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la qual va entrar en vigor el dia 2 d'octubre de 
2016, s'ha modificat substancialment la pràctica del segon intent de notificació en 
funció de si el primer intent s'ha realitzat abans o després de les 15:00 hores. 

Es declara en l'escrit presentat que aquesta circumstància suposa per Correus la 
necessitat de dotar d'estructures específiques - materials, operatives i humanes- de 
repartiment en torn de tardes a tot el territori, el que comporta un important increment 
de costos per la societat. 

Amb tot, l'empresa "CORREUS" demana que s'incrementi en 0,90 €, l'import que a dia 
d'avui s'abona per la "gestió d'entrega". 

En data 24 d'octubre de 2016, mitjançant escrit amb número de registre d'entrada 
2016052060, l'empresa "UNIPOST, SA" adjudicatària del LOT 3 del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona també va sol·licitar la revisió del preu unitari 
del segon intent de la notificació administrativa. La petició es fonamenta igualment en 
la modificació del sistema de pràctica de notificacions introduïda per la llei 39/2015, de 
1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

L'empresa "UNIPOST, SA" demana que s'incrementi en 1,38 €, l' import del preu de la 
notificació. 

En data 16 de novembre de 2016, per escrit amb número de registre d'entrada 
2016056806, l'empresa "UNIPOST, SA" ha sol·licitat la pròrroga del contracte, alhora 
que sol·licitava novament la revisió del preu unitari de la notificació. 

En data 28 de novembre de 2016, per escrit amb número de registre d'entrada 
2016059231, l'empresa "CORREUS" ha posat en coneixement de l'Ajuntament que no 
vol prorrogar el contracte dels serveis postals, subscrit l'1 de desembre de 2014, en les 
condicions i amb els termes que regeixen el contracte actual, demanant de nou 
l'increment de l'import de la "gestió d'entrega", en 0,90 €, tal i com s'exposava en el 
seu escrit de data 27 de juliol de 2016, i tot això amb efectes de 1 de novembre de 
2016. 
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Per informe de data 30 de gener de 2017, emès pel cap de secció del Registre 
General i la conformitat de la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, es 
proposa: 

" Primer.- Revisar el preu unitari de la "gestió d'entrega", del LOT 1, del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, subscrit entre l'empresa "Sociedad Estatal 
de Correos i Telégrafos, SA." I l'Ajuntament de Girona, en data 28 de novembre de 
2014, fixant-lo en els següents imports: 

D) Notificacions Administratives Nacionals: 

Gestió d'entrega de Notificacions 

Tarifa= 1,07 €; IVA= 0,22 €; preu final (IVA inclòs)= 1,29 € E) Notificacions 
Administratives Electròniques: 

Gestió d'entrega de Notificacions 

Tarifa= 1,10 €; IVA= 0,23 €; preu final (IVA inclòs)= 1,33 € 

El compliment d'aquest requeriment pot comportar un increment del cost anual 
aproximat del servei en vuitanta-dos mil cent setanta-vuit euros amb noranta-tres 
cèntims (82.178,93 €). 

Segon.- Revisar el preu unitari del "segon intent", de les notificacions administratives, 
trameses mitjançant missatger, del LOT 3, del contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona, subscrit entre l'empresa "UNIPOST, SA." I l'Ajuntament de 
Girona, en data 28 de novembre de 2014, fixant-lo en els següents imports: 

Trameses mitjançant missatger: 

Notificació ordinària local amb recollida de signatura i devolució de còpia: 2 intents 

Tarifa= 3,27 €; IVA= 0,69 €; preu final (IVA inclòs)= 3,96 € 

Notificació ordinària interurbana amb recollida de signatura i devolució de còpia: 2 
intents 

Tarifa= 3,95 €; IVA= 0,83 €; preu final (IVA inclòs)= 4,78 € 

Notificació urgent local amb recollida de signatura i devolució de còpia: 2 intents 

Tarifa= 3,88 €; IVA= 0,81 €; preu final (IVA inclòs)= 4,69 € 

Notificació urgent interurbana (Catalunya) amb recollida de signatura i devolució de 
còpia: 2 intents 

Tarifa= 22,34 €; IVA= 4,69 €; preu final (IVA inclòs)= 27,03 € 

Notificació urgent interurbana (resta d'Espanya) amb recollida de signatura i devolució 
de còpia: 2 intents 

Tarifa= 27,33 €; IVA= 5,74 €; preu final (IVA inclòs)= 33,07 € 

Notificació urgent internacional (Andorra) amb recollida de signatura i devolució de 
còpia: 2 intents 

Tarifa= 32,32 €; IVA= 6,79 €; preu final (IVA inclòs)= 39,11 € 

El compliment d'aquest requeriment pot comportar un increment del cost anual del 
servei aproximat en tres mil set-cents quaranta-nou euros amb cinquanta- quatre 
cèntims (3.749,54 €) 
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Tercer.- Aquesta revisió ve motivada per l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la 
qual ha modificat la forma com s'han de practicar les notificacions administratives." 

Per decret de l'Alcaldia de 5 de desembre de 2016, convalidat pel Ple de l'Ajuntament 
el 12 de desembre de 2016, entre d'altres, es va acordar requerir a la "Sociedad 
Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF A83052407, per tal que continuï 
realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament 
de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 28 de 
novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de desembre de 2016 i 
fins que s'iniciï el servei per part d'un nou adjudicatari o com a màxim fins al 31 de 
maig de 2017. Així mateix, es va acordar prorrogar el contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament de Girona, LOT 3, amb l'empresa "UNIPOST, SA", amb NIF A62690953, 
en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 28 de novembre 
de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, per un any, de l'1 de desembre de 2016 fins al 
30 de novembre de 2017. 

Segons estableixen les adjudicatàries i l'informe de data 30 de gener de 2017, emès 
pel cap de secció del Registre General i la conformitat de la tècnica de Secretaria 
Administrativa i Estadística, aquesta revisió de preus unitaris del contracte ve donada 
per l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, la qual afecta de forma directa al contracte 
subscrit en el seu dia amb l'Ajuntament fent més onerosa la prestació del servei per a 
aquestes empreses. 

El contracte objecte del present expedient té la consideració de contracte administratiu 
típic de serveis, tenint per objecte els serveis postals de l'Ajuntament, en concret i 
segons la clàusula II del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació, el contingut essencial del servei comprèn: 

LOT 1: Servei de distribució i lliurament de: carta (en totes les seves modalitats), 
paqueteria (en les diferents modalitats), burofax nacional i avís de rebuda electrònica, 
telegrama nacional i internacional i publicorreu. 

LOT 3: Trameses mitjançant missatger, servei de recollida diària en el Registre 
General i distribució de les notificacions amb devolució de còpia dels actes i acords 
municipals (ordinàries locals i interurbanes, i urgents locals, interurbanes i 
internacionals), publicitat (en diferents modalitats) i altres serveis. 

Un dels principis que informa l'execució de qualsevol contracte administratiu és el 
principi de risc i ventura, que suposa que el contractista assumeix els riscos als quals 
està exposat el desenvolupament del contracte, així es beneficia de les avantatges i 
rendiments de l'activitat que desenvolupa, i es perjudica amb les pèrdues que es 
poguessin derivar de la seva activitat empresarial en la gestió del contracte. Aquest 
principi s'estableix a l'article 215 del Reial decret legislatiu3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, 
TRLCSP) 

Per altra banda, també cal indicar que el contracte té força de llei entre les parts, per 
tant, en principi, el contractista ha de complir el contracte en els termes establerts en el 
mateix sens perjudici dels possibles esdeveniments que puguin sorgir en el decurs de 
l'execució del contracte i que puguin afectar a les prestacions que cadascuna de les 
parts s'havien obligat a prestar. 

Ara bé, aquests principis de risc i ventura i de compliment del contracte en els termes 
pactats (principi de pacta sunt servanda) no són il·limitats. 
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Com a regla general, el contractista que desenvolupa el servei ho fa en una situació de 
normalitat, en circumstàncies equilibrades i adequades, assumint un risc proporcionat, 
si bé quan aquesta situació de normalitat es veu alterada, cal veure si s'ha de restablir 
l'equilibri econòmic del contracte. 

El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte no suposa el trencament del 
principi de risc i ventura, sinó una mitigació del mateix per evitar conseqüències 
desproporcionades (STS 20 d'octubre de 1987). 

Els principis de risc i ventura i l'equilibri econòmic-financer del contracte han de 
coordinar-se per evitar una excessiva onerositat per alguna de les parts contractants. 

Tradicionalment, en el nostre ordenament jurídic, quan durant l'execució del contracte 
es produeixen esdeveniments que alteren l' equilibri econòmic del contracte es 
recórrer a diferents tècniques la finalitat de les quals és el reajustament del mateix. 

Dins d'aquestes tècniques distingim entre una tècnica comuna, la revisió de preus, i 
varies tècniques que denominem especials com són: el "ius variandi", el factum 
principis i el risc imprevisible. 

La revisió de preus es qualifica com a tècnica comuna per ser la fórmula a la que es 
recórrer de forma ordinària pel restabliment de l'equilibri econòmic en el contracte. En 
contraposició, qualifiquem a la resta, de tècniques especials, degut a que sorgeixen 
com a mesures correctores davant desequilibris econòmics produïts per 
circumstàncies sobrevingudes o imprevistes, bé derivades de l'acció d'una de les parts 
del contracte des de l'interior del contracte (ius variandi o modificació contractual) o bé 
per circumstàncies alienes als contractistes, que encara que es produeixen fora del 
contracte afecten al mateix (el factum principis i el risc imprevisible). 

Mentre que el ius variandi contempla modificacions internes de l'objecte i el contingut 
de la prestació, en la seva quantitat, qualitat, termini o demés circumstàncies que 
l'especifiquen; el factum principis, es refereix més aviat a intervencions administratives 
de tipus general, no referides exclusivament a un contracte, però que suposen un 
canvi en les condicions externes (econòmiques, fiscals, socials) d'execució d'aquest, 
no es produeixen aquí alteracions en els elements essencials del contracte el contingut 
del qual queda formalment inalterat, però si un desequilibri en la valoració econòmica 
de les prestacions, fent aquesta, per al contractista, molt més onerosa. 

Tant el factum principis com el risc imprevisible, són institucions jurídiques que tenen 
el seu origen en esdeveniments imprevistos externs que es produeixen al marge del 
contracte administratiu al qual afecten i que es produeixen amb posterioritat a la seva 
adjudicació. Un altre element comú és la inimputabilitat del desequilibri econòmic a les 
parts. No existeix culpa de l'Administració, ni tampoc del contractista. Per últim, per tal 
que sorgeixin és necessari que l'alteració tingui conseqüències d'índole econòmica, 
que augmentin els costos de les prestacions que corresponen al contractista, sense 
que existeixi cap altre mecanisme previst al contracte per a rescabalar-lo, el què 
suposa que ambdós tinguin caràcter subsidirari. 

En concret, la teoria del factum principis, es produeix per una decisió de l'Administració 
que no deriva d'una modificació contractual imposada unilateralment, sinó d'una 
decisió voluntària d'aquesta que, encara que s'origina al marge de la relació 
contractual i que no persegueix modificar l'objecte del contracte, altera indirectament 
l'execució del mateix fent-lo més onerós per al contractista, sense que hi hagi culpa 
d'aquest, produint una ruptura de l'equilibri econòmic inicial del contracte, fent 
necessari en conseqüència l'establiment d'una compensació econòmica. Es tracta de 
mesures generals adoptades al marge del contracte. 
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A tall d'exemple, el criteri emprat al Dictamen 279/2012, de 21 de novembre, pel 
Consell Consultiu de Castilla- La Mancha, que va considerar que la pujada de l'IVA del 
16% al 18% suposava una major onerositat per al contractista, la qual havia de ser 
assumida per l'Administració en aplicació del factum principis. 

El Consell d'Estat ha mantingut en la seva doctrina que per a invocar el factum 
principis es precisa l'existència d'una mesura de caràcter general d'índole econòmica 
que provingui d'una autoritat amb eficàcia suficient per a ser imposada en l'execució 
del contracte. Així mateix, ha de ser imprevista, posterior a l'adjudicació del contracte, 
produir un dany al contractista i rescabalar-se en el marc del contracte, tot i que es va 
originar fora d'aquest. 

La jurisprudència també ha reconegut el dret del contractista a ser compensat quan el 
desequilibri econòmic del contracte deriva del factum principis. Per exemple, STS de 
20 de novembre de 1985, de 25 d'abril i de 20 de desembre de 1986, de 24 de maig 
de 1994. 

El Tribunal Suprem considera necessari per tal que es doni el naixement del dret 
indemnitzatori en aquests casos, que es tracti d'una mesura imperativa i d'obligat 
compliment, que reuneixi les característiques de generalitat, imprevisibilitat i que 
produeixin un dany especial al contractista. 

En relació al quantum indemnitzatori, la jurisprudència tendeix a compartir els 
perjudicis entre l'Administració i el contractista, avaluant el desequilibri econòmic tenint 
en compte el resultat global de la prestació. 

La institució del factum principis no la trobem regulada de forma expressa en la 
normativa, sinó que es tracta d'una institució desenvolupada per la doctrina i la 
jurisprudència. En ocasions s'assimila el factum principis al risc imprevisible, regulat a 
la normativa de forma específica en relació amb els contractes de gestió de servei 
públic, i en especial per les concessions (article 282 TRLCSP, article 250.b del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals) 

Respecte a les formes de restabliment de l'equilibri econòmic financer del contracte, 
són diferents les formes que han estat determinades normativament i 
jurisprudencialment, en concret han estat permeses les següents: 

a) Abonar una indemnització compensatòria. 

b) Incrementar les tarifes del servei. 

c) Atorgar una subvenció (STS 20 de desembre de 1986) 

d) Prorrogar la durada del contracte (sempre que la prorroga estigui prevista 
expressament al plec i no superi el termini establert legalment - encara que en 
ocasions el TS ha permès l'ampliació del termini encara que no estigués prevista en el 
plec de clàusules STS de 27 de febrer de 2008-) 

Entrant a analitzar el cas que ens ocupa, als efectes de determinar si concorren les 
causes generadores del desequilibri econòmic del contracte, de si ens trobem davant 
un supòsit en el qual pot operar el "factum principis", cal dir el següent: 

Tant l'empresa adjudicatària del Lot 1, "CORREUS", com l'empresa adjudicatària del 
Lot 3, "UNIPOST, SA." han demanat a l'Ajuntament revisi uns preus unitaris del 
contracte dels serveis postals subscrits en data 28 de novembre de 2014. Aquesta 
petició la fonamenten en el nou règim establert per la pràctica de les notificacions 
administratives de la llei 39/2015, de 1 d'octubre. Ambdues empreses manifesten que 
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l'aplicació de la disposició normativa esmentada els comporta un important increment 
de costos. 

L'adjudicatària del Lot 1, "CORREUS", demana que l'aplicació dels nous preus s'aprovi 
amb efectes de novembre de 2016. 

De conformitat amb l'informe de data 30 de gener de 2017, emès pel cap de secció del 
registre General i la conformitat de la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, 
la revisió dels preus unitaris sol·licitada per "CORREUS" i "UNIPOST, SA" està 
justificada i es considera ajustada pel que fa als imports. 

Atès que d'acord amb la clàusula sisena dels contractes formalitzats el 28 de 
novembre de 2014, en els mateixos no es preveu la revisió de preus, en base a la 
disposició addicional 88a de la Llei 22/2013 (LPGE). 

Donat que l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, disposició normativa de caràcter 
general, aliena al contracte, ha afectat de forma directa al mateix fent-lo més onerós 
per a les empreses contractistes. 

Tenint en compte que l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, ha estat 
imprevista i posterior a l'adjudicació del contracte. 

Vist el disposat en el cos de la present resolució. 

De conformitat amb el previst a la següent normativa: 

- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

-Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment administratiu de les Administracions 
Públiques. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei reguladora de les Bases de Règim Local 

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació de conformitat amb la 
disposició addicional segona del TRLCSP. 

Primer.- REVISAR el preu unitari de la "gestió d'entrega", del LOT 1, del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, subscrit entre l'empresa "Sociedad Estatal 
de Correos i Telégrafos, SA." I l'Ajuntament de Girona, en data 28 de novembre de 
2014, fixant-lo en els següents imports: 

D) Notificacions Administratives Nacionals: 

Gestió d'entrega de Notificacions 

Tarifa= 1,07 €; IVA= 0,22 €; preu final (IVA inclòs)= 1,29 € E) Notificacions 
Administratives Electròniques: 

Gestió d'entrega de Notificacions 

Tarifa= 1,10 €; IVA= 0,23 €; preu final (IVA inclòs)= 1,33 € 
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L'aplicació d'aquests preus es fa amb efectes a data 1 de novembre de 2016. 
L'aplicació d'aquesta revisió pot suposar un increment del cost anual del servei el qual 
es fixa en vuitanta-dos mil cent setanta-vuit euros amb noranta-tres cèntims (82.178,93 
€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en seixanta-set mil nou- cents setze euros 
amb quaranta-set cèntims (67.916,47 €) de pressupost net i catorze mil dos-cents 
seixanta-dos euros amb quaranta-sis ( 14.262,46 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%. 

L'import màxim mensual de la despesa ascendeix a sis mil vuit-cents quaranta- vuit 
euros amb vint-i-quatre cèntims (6.848,24 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
cinc mil sis-cents cinquanta-nou euros amb setanta cèntims (5.659,70 €) de 
pressupost net i mil cent vuitanta-vuit euros amb cinquanta- quatre cèntims (1.188,54 
€) d'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El cost corresponent al període de l'1 de novembre de 2016 i fins al 31 de maig de 
2017 ( set mesos) és de quaranta-set mil nou-cents trenta-set euros amb seixanta-vuit 
cèntims (47.937,68 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en trenta-nou mil sis-
cents disset euros amb noranta-dos cèntims (39.617,92 €) de pressupost net i vuit mil 
tres-cents dinou euros amb setanta-sis cèntims (8.319,76 €) d'IVA calculat a un tipus 
del 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 410 92000 22201 del pressupost municipal. 

Segon.- REVISAR el preu unitari del "segon intent", de les notificacions 
administratives, trameses mitjançant missatger, del LOT 3, del contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, subscrit entre l'empresa "UNIPOST, SA." I 
l'Ajuntament de Girona, en data 28 de novembre de 2014, fixant-lo en els següents 
imports: 

Trameses mitjançant missatger: 

Notificació ordinària local amb recollida de signatura i devolució de còpia: 2 intents 

Tarifa= 3,27 €; IVA= 0,69 €; preu final (IVA inclòs)= 3,96 € 

Notificació ordinària interurbana amb recollida de signatura i devolució de còpia: 2 
intents 

Tarifa= 3,95 €; IVA= 0,83 €; preu final (IVA inclòs)= 4,78 € 

Notificació urgent local amb recollida de signatura i devolució de còpia: 2 intents 

Tarifa= 3,88 €; IVA= 0,81 €; preu final (IVA inclòs)= 4,69 € 

Notificació urgent interurbana (Catalunya) amb recollida de signatura i devolució de 
còpia: 2 intents 

Tarifa= 22,34 €; IVA= 4,69 €; preu final (IVA inclòs)= 27,03 € 

Notificació urgent interurbana (resta d'Espanya) amb recollida de signatura i devolució 
de còpia: 2 intents 

Tarifa= 27,33 €; IVA= 5,74 €; preu final (IVA inclòs)= 33,07 € 

Notificació urgent internacional (Andorra) amb recollida de signatura i devolució de 
còpia: 2 intents 

Tarifa= 32,32 €; IVA= 6,79 €; preu final (IVA inclòs)= 39,11 € 

L'aplicació d'aquests preus es fa amb efectes a data 1 de novembre de 2016. 
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El compliment d'aquest requeriment pot comportar un increment del cost anual del 
servei aproximat en tres mil set-cents quaranta-nou euros amb cinquanta- quatre 
cèntims (3.749,54 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres mil noranta-vuit 
euros amb setanta-nou cèntims (3.098,79 €) de pressupost net i sis- cents cinquanta 
euros amb setanta-cinc cèntims (650,75 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%, amb el 
següent detall: 

- Correus i Notificacions 2.184,48 € anuals (Secretaria, Estadística, Serveis Jurídics, 
Personal, Registre, Gestió Econòmica, Patrimoni). 

- Altres Subministraments serveis socials 527,94 € anuals. 

- Despeses Urbanisme 256,84 € anuals (Urbanisme, Cartografia Digital) 

- Despeses àrea de cultura 17,99 € anuals. 

- Despeses relacions institucionals 242,97 € anuals. 

- Fires 400,08 € anuals. 

- Material oficina sostenibilitat 59,99 € anuals. 

- Material oficina mobilitat 34,50 € anuals. 

- Activitats joventut 6,75 € anuals. 

- Material oficina policia municipal 14,25 € anuals. 

- Despeses esports 3,75 € anuals. 

El cost corresponent al període de l'1 de novembre de 2016 i fins al 30 de novembre 
de 2017 (tretze mesos) és de quatre mil seixanta-un euros amb noranta-nou cèntims 
(4.061,99 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en tres mil tres-cents cinquanta-
set euros amb dos cèntims (3.357,02 €), més set-cents quatre euros amb noranta-set 
cèntims (704,97 €), d'IVA calculat a un tipus del 21% amb el següent detall: 

- 2017 410 92000 22201 Correus i Notificacions 2.366,52 € (Secretaria, Estadística, 
Serveis Jurídics, Personal, Registre, Gestió Econòmica, Patrimoni). 

- 2017 500 23100 22199 Altres subministraments serveis socials, 571,93 €. 

- 2017 300 15000 22610 Despeses Urbanisme, 278,25 € (Urbanisme, Cartografia 
Digital) 

- 2017 800 33000 22699 Despeses àrea cultura, 19,50 €. 

- 2017 100 92221 22619 Despeses relacions institucionals, 263,22 €. 

- 2017 120 33811 22610 Fires, 433,41 €. 

- 2017 700 17000 22009 Material oficina sostenibilitat 64,99 € . 

- 2017 310 13300 22009 Material oficina mobilitat 37,37 €. 

- 2017 520 92500 22611 Activitats joventut 7,31 €. 

- 2017 510 13200 22009 Material oficina policia municipal 15,44 €. 

- 2017 201 34100 22610 Despeses esports 4,06 €. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització es 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
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Tercer.- Aquesta revisió ve motivada per l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la 
qual ha modificat la forma com s'han de practicar les notificacions administratives. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment al 
punt número 21. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el 13 d’octubre 
de 2014 va haver-hi una adjudicació a Correus i a Unipost de la contractació dels 
serveis postals de l’Ajuntament de Girona. El lot 1, Correus el va guanyar i Giroassist, 
el lot número 2 i Unipost, el lot número 3. Aquests..., bé,  ( . . . ) uns preus que es va 
establir en aquests contractes, però la llei, com ha dit el secretari, la Llei 39/2015 
estableix les notificacions, que ara ha canviat i s’ha de fer de manera diferent a com 
nosaltres vàrem establir al contracte. Estableix ara la normativa que les notificacions 
s’han de fer o abans de les 3 de la tarda o durant el mateix dia a la tarda. Per tant, 
això, és clar, ha sigut un canvi substancial per a la contractació d’aquests serveis 
postals que s’havia fet amb anterioritat. 

Llavors, tant Correus en data..., ens va entrar el 24 d’octubre de 2016, com Correus 
també ens va fer un escrit demanant la necessitat de..., bé, que han de dotar de més 
estructura, al fer-se així les notificacions, en matèries tant operatives com humanes, 
per poder repartir a les tardes i, per tant, ens diuen que..., demanen que s’incrementi el 
preu. Unipost ens fa un escrit en la mateixa línia, demana que s’incrementin els preus. 
I hi ha un informe, per part del registre, positiu, que ens diuen que sí, que és veritat 
que això comporta més feina i, per tant, s’hauria de donar..., s’hauria de fer viable 
aquest increment de preus, per tant, l’informe és favorable i estableix que..., pel que fa 
a Correus, estableix passar els preus de tarifa d’1,07 a 1,29, la tarifa d’1,10 a 1,33, 
això representa un increment de 82.178 euros. I pel que fa a Unipost, ens demanen 
que la tarifa de 3,27 passi a 3,96, la de 3,95 a 4,78, la de 3,88 a 4,69, la de 22,34 a 
27,03 i la de 27,33 a 33,07; i això representa un cost de 3.749,54 euros. I aquesta 
revisió, tal com he dit abans, ve motivada per aquest canvi de normativa de la Llei 
39/2015. 

I, per tant, amb aquests informes que se’ns han fet, favorables, el que portem avui a 
Ple és la revisió d’aquests preus i poder concedir aquesta puja que realment es veu 
justificada per l’increment que representa a l’hora de fer les notificacions per part de 
les dues empreses contractades, tant Correus com Unipost. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Doncs el senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Intervenir per anunciar la nostra abstenció en aquest punt. Entenem que és un tema 
molt tècnic i se’ns va explicar també l’altre dia en la comissió, però sí que és cert que 
la nostra sensació és que amb tot aquest tema del correu en els últims mesos hem 
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anat d’un costat cap a l’altre, jo o la nostra sensació és que hi podria haver hagut una 
mica més d’estratègia..., perquè en l’últim Ple també va haver-hi una renovació, però 
tampoc es va plantejar res d’això, ara ens trobem això. Creiem que una mica més de 
planificació era possible des de l’àmbit polític i que, per tant, nosaltres el que entenem 
avui és que ens abstenim en aquest sentit, no per menystenir la feina tècnica, sinó per 
entendre que hi podia haver hagut una planificació política més profunda. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Algun aclariment? Molt bé. Doncs passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la revisió del preu unitari dels 
contractes de serveis postals de l’Ajuntament de Girona, lots número 1 i 3. 

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: 

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

 

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

22. Aprovar definitivament el "Reglament regulador del servei de taxi". 
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El Ple, en sessió ordinària del dia 10 d'octubre de 2016, va adoptar, entre d'altres, 
l'acord d'aprovació inicial del Reglament regulador del servei de taxi. 

L'expedient fou sotmès a informació pública, pel termini de trenta dies, mitjançant 
edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província número 216 d'11 de novembre de 
2016, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7246 de 14 de novembre 
de 2016, al Diari de Girona del dia 9 de novembre de 2016 i al Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament del 7 de novembre al 20 de desembre de 2016. 

Durant el termini d'informació pública s'han presentat al·legacions per part del senyor 
Joaquín Gutiérrez Marín (r.e. 2016056297), el senyor Miquel Torró Garcia (r.e. 
2016064666), el senyor Juan Antonio Paez Torrubia (r.e. 2016064772), i el senyor 
Alfons Garsaball Fernandez (r.e. 2016064788). Així mateix, en data 2 de gener de 
2017 s'ha presentat un escrit d’al·legacions pel senyor Joaquín Gutiérrez Marín 
(r.e.2017000115), fora de termini, atès que el termini per presentació d’al·legacions 
finalitzava el dia 29 de desembre de 2016. 

-Al·legacions presentades pel senyor Joaquín Gutiérrez Marín en data 14 de novembre 
de 2016 i número de registre d'entrada 2016056297: 

1. No obligar a fer festa un cap de setmana al mes. 

2. No imposar limitació horària. 

3. Només posar un dia festiu de dilluns a divendres cada any rotatiu. 

4. Referent a l'article 18 del Reglament regulador del servei de taxi. Quan toqui canviar 
de vehicle sempre fer-ho amb un de més nou que l'actual, però que pugui ser nou o 
amb una antiguitat màxima de 3 anys, en lloc dels 2 que estableix el reglament, ja que 
hi ha vehicles amb dos anys i mig i pocs quilòmetres. 

5. No imposar vacances a l'estiu. 

Respecte als punts 1, 2 i 3, no procedeix estimar, atès que aquests aspectes es van 
debatre i consensuar a la Taula del Taxi, òrgan on hi ha representades, entre altres, 
les associacions representatives del sector del taxi, d'acord amb allò establert a l'article 
40 del Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament Nacional 
dels Serveis Urbans i interurbans de Transports en Automòbils Lleugers, que estableix 
que les entitats locals adjudicadores de les llicències seran competents per establir les 
mesures d'organització i ordenar el servei en matèria d'horaris, calendaris, descansos i 
vacances, escoltades les associacions professionals d'empresaris i treballadors; i amb 
allò establert a l'article 24 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que al seu apartat 
1.b) i f) estableix que les entitats locals competents per atorgar les llicències de taxi 
han de regular, mitjançant la norma reglamentària pertinent, la normativa relativa a 
l'explotació de les llicències de taxi pel què fa als torns, els dies de descans i les 
vacances, i qualsevol qüestió de caràcter anàleg a l'anterior relacionada amb l'exercici 
de l'activitat en les condicions establertes per la llei. 

Tanmateix, i fent incidència al punt 2 de les al·legacions, precisar que s'està regulant 
l'horari màxim d'explotació de cadascuna de les llicències, en desenvolupament de la 
facultat que atorga la normativa precitada sobre la regulació mitjançant norma 
reglamentària de tot allò relacionat amb l'explotació de les llicències de taxi. En cap 
cas s'està establint una regulació horària de treball dels conductors d'aquestes 
(entenent com a conductors tant als titulars de llicències com als assalariats). 

Respecte al punt 4, procedeix estimar, atès que tal com diu l’al·legant, hi ha vehicles 
amb tres anys que poden reunir les condicions necessàries per prestar el servei de 
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taxi. Per tant, cal modificar el paràgraf quart de l'article 18. Normes generals, que 
passarà a tenir la següent redacció: "En cas de substitució del vehicle adscrit a una 
llicència, el nou vehicle no pot tenir una antiguitat superior al substituït. I, en tot cas, no 
pot tenir una antiguitat superior a tres anys, ja sigui per adscripció del vehicle a una 
llicència prèviament existent o bé a una llicència de nova creació. Tanmateix, el vehicle 
ja adscrit a una llicència no pot tenir una antiguitat superior als deu anys". 

Respecte al punt 5, procedeix desestimar, atès que el reglament no contempla la 
imposició de vacances durant l'estiu. El que contempla és que els mesos de juny, juliol 
i agost, entre d'altres, estan exclosos del període de descans obligatori. 

-Al·legacions presentades pel senyor Juan Antonio Paez Torrubia en data 29 de 
desembre de 2016 i número de registre d'entrada 2016064772: 

Sol·licita una exempció del compliment de la limitació horària de 18 hores perquè la 
llicència número 5, tot i ser titularitat d'una societat limitada, està explotada per dos 
treballadors autònoms, i entenen que la legislació superior preval. 

No procedeix estimar l’al·legació. S'entén que la legislació superior a la que fa 
referència és en relació amb la regulació horària del treball dels autònoms. En cap cas 
el límit horari que s'estableix és respecte als horaris de treball, sinó que és respecte a 
les hores d'explotació de cadascuna de les llicències. Aquesta regulació s'estableix en 
desenvolupament de l'article 40 del Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual 
s'aprova el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i interurbans de Transports en 
Automòbils Lleugers i de l'article 24 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. 

-Al·legacions presentades pel senyor Alfons Garsaball Fernandez en data 29 de 
desembre de 2016 i número de registre d'entrada 2016064788: 

Per motius personals, sol·licita fer festa un dia fixe entre setmana i no entrar dins el 
calendari de rotació de festius establert a l'Annex. 

Procedeix desestimar les al·legacions, atès que no és objecte del reglament la 
regulació de casos particulars. 

-Al·legacions presentades pel senyor Miquel Torró Garcia en data 29 de desembre de 
2016 i número de registre d'entrada 2016064666: 

Exposa que a l'última reunió no es va informar a tothom, i per això demana que 
s’anul·lin les decisions que fan referència a la obligació de descans en dies festius i a 
la creació de la metropolitana, ja que aquesta decisió només l'han de prendre els 
taxistes de Girona. 

Procedeix desestimar les al·legacions. La reunió a la que fa referència no tenia 
caràcter vinculant, va ser un acte de deferència del Regidor d'Urbanisme, Activitats, 
Mobilitat i Via Pública cap als titulars de les llicències, perquè coneguessin de primera 
mà el contingut de l'esborrany del nou reglament i poguessin donar la seva opinió 
directament; però no forma part del procediment administratiu d'aprovació d'un 
reglament. Pel què fa a "la creació de la metropolitana", s'entén que fa referència a allò 
que estableix l'article 17 del reglament "Poden estacionar a les parades de Girona, tots 
els taxis dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter", i que es desenvolupa a la 
Disposició Transitòria Tercera "Respecte a allò establert a l'article 17 del present 
reglament, referent a la possibilitat d'estacionament a les parades de Girona de tots els 
vehicles taxi dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter, aquesta transició es farà 
gradualment, durant un període de vuit anys a comptar de la data d'aprovació definitiva 
del present reglament. La periodicitat de la transició s'aprovarà per decret d'alcaldia". 
Aquest tema també ha estat debatut i consensuat a la Taula del Taxi, tant amb les 
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associacions representatives del sector del taxi com amb els Regidors dels municipis 
de Salt i Sarrià de Ter, i s'ha acordat que serà una transició bilateral, amb la finalitat de 
prestar un millor servei als ciutadans. 

D'acord amb la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, 

D'acord amb el Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel què s'aprova el Reglament 
Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transports en Automòbils Lleugers, 

D'acord amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 
D'acord amb la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, 

Primer. Estimar el punt número 4 i desestimar els punts números 1, 2, 3 i 5 de les 
al·legacions presentades pel senyor Joaquín Gutiérrez Marín en data 14 de novembre 
de 2016 i número de registre d'entrada 2016056297; desestimar les al·legacions 
presentades pels senyors Juan Antonio Paez Torrubia en data 29 de desembre de 
2016 i número de registre d'entrada 2016064772, pel senyor Alfons Garsaball 
Fernandez en data 29 de desembre de 2016 i número de registre d'entrada 
2016064788 i pel senyor Miquel Torró Garcia en data 29 de desembre de 2016 i 
número de registre d'entrada 2016064666, d'acord als motius que s'han establert a la 
part dispositiva de la present resolució. 

Com a conseqüència de l’al·legació estimada, el paràgraf quart de l'article 18. Normes 
generals, passarà a tenir la següent redacció: "En cas de substitució del vehicle adscrit 
a una llicència, el nou vehicle no pot tenir una antiguitat superior al substituït. I, en tot 
cas, no pot tenir una antiguitat superior a tres anys, ja sigui per adscripció del vehicle a 
una llicència prèviament existent o bé a una llicència de nova creació. Tanmateix, el 
vehicle ja adscrit a una llicència no pot tenir una antiguitat superior als deu anys". 

Segon. Aprovar definitivament el "Reglament regulador del servei de taxi" segons el 
text que consta com a annex al present expedient. L'aprovació s'esdevé en fonament 
als articles 49 de la LBRL, d'acord amb la modificació introduïda per la Llei 11/1999 de 
14 d'abril, 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS), 
Decret 179/1995, de 13 de juny i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que 
aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Tercer. Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han 
comparegut durant el tràmit d'informació pública i audiència. 

Quart. Publicar els presents acords i el text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial de 
la Província en aplicació dels articles 70.2 de la LBRL, d'acord amb la modificació 
introduïda per la Llei 11/1991 de 21 d'abril, i 66 del ROAS, i inserir- los en el tauler 
d'edictes de l'Ajuntament, així com anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s'hagi publicat 
íntegrament el text. 

Cinquè. Comunicar els presents acords i el text del Reglament a l'Administració de 
l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els articles 56.1 de la LBRL 
i 65.3 del ROAS". 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment al 
punt número 22 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent d’alcalde 
Joan Alcalà el defensarà. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): (La intervenció del tinent d’alcalde Joan Alcalà i 
Quiñones no ha quedat enregistrada.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si hi ha 
alguna intervenció? Sí, senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, molt breu. Jo simplement per anunciar el vot 
favorable a aquest punt de l’ordre del dia i jo crec que per insistir que aquesta és una 
bona ordenança, que regular aquest col·lectiu, doncs, era molt complicat i complex i, 
per tant, que tiri endavant aquest reglament creiem que és una bona notícia, que 
haurem d’estar amatents amb relació al seu desenvolupament, perquè com he dit és 
un col·lectiu complex i complicat i, per tant, segur que sortirà alguna cosa que 
grinyolarà i que haurem d’actuar sobre la marxa, però crec que és una bona notícia, 
que ens hem de felicitar que finalment des de l’Ajuntament hàgim pogut aportar i 
ajudar a ordenar aquest col·lectiu que durant molt de temps també havíem intentat i no 
ho havíem aconseguit. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. També aprofito, ja 
que el veig allà al fons, doncs saludar el representant del gremi dels taxistes aquí a 
Girona, el gerent, el senyor Quer. I pretenia perdre una mica de temps també, perquè 
hi ha una regidora que s’ha absentat, però, vaja, haurem de procedir a la votació. Si li 
sembla i no s’incorpora immediatament, que no si pot o no... No, no sé si ha sortit o 
no... Perfecte, fantàstic. 

Doncs vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat definitivament el Reglament regulador del servei de taxi. 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat. 

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. 
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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. 

 

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

24. Aprovació provisional modificació puntual PGOU núm. 64. Ajust de sistemes 
Mas Xirgu 

El Ple de l'Ajuntament, per acord del dia 1 d'agost de 2016, va aprovar la suspensió de 
tramitacions i llicències, que disposa l'article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme, modificada parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, i, simultàniament, es va aprovar inicialment la modificació 
puntual del PGOU núm. 64. Ajustos de sistemes Sector Mas Xirgu. 

L'expedient es va sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el BOP núm. 153 del dia 11 d'agost de 2016; en el DOGC 
núm.7186, de 18 d'agost de 2016; en el Diari de Girona de 10 d'agost de 2016, i en el 
Punt Avui del dia 11 d'agost de 2015, d'acord el que preveu l'article 96 en relació amb 
l'article 85 de l'esmentat DL 1/2010, i, així mateix, ampliable en un altre mes atès el 
que disposa la Disposició Addicional desena del mateix text normatiu. 

Durant l'esmentat termini d'informació pública no s'han presentat al·legacions. Fora de 
termini s'ha presentat un escrit a nom dels senyors Francesc Pau Pont i Pere Brugué 
Traver (re 2016054784), en el que proposen la sol·licitud de compensació econòmica, 
derivada de la necessitat de tramitació de la modificació prèvia a l'atorgament de 
qualsevol llicència relacionada amb la finca de la seva propietat. Les anteriors 
manifestacions no es poden tenir en compte, no solament per haver-se presentat fora 
de termini, sinó que les mateixes no tenen incidència sobre el fons del document 
objecte d'aprovació, així com que l'esmentat escrit no reuneix els requisits necessaris 
per ser atesa la petició que en el mateix es proposa. 

Simultàniament a l'aprovació inicial es va sol·licitar informe a l'Agencia Catalana de 
l'Aigua, de la Generalitat de Catalunya, el qual ha estat emès en sentit favorable el dia 
12 de desembre de 2012. 

A la vista de l'anterior, i com a continuació de tràmits procedeix dur a terme l'aprovació 
provisional de la modificació puntual del PGOU núm. 64. Ajustos de sistemes Sector 
Mas Xirgu. 

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

Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer; i 7/2011, de 27 de juliol 2014, 27 de gener ; 3/2015 d’11 de març de mesures 
fiscals, financeres i administratives; Llei 11/2011 , 29 de desembre de reestructuració 
del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa; i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
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Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009 de 19 de maig per l’establiment del règim 
jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament; Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

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

Llei 39/2003 de 17 de novembre del sector Ferroviari (LSF) i el seu Reglament aprovat 
per RD 2387/2004 de 30 de desembre (RSF). 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 

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

Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

Primer.- Inadmetre a tràmit l’escrit presentat pels senyors Francesc Pau Pont i Pere 
Brugué Traver, pels motius continguts en la part expositiva del present acord, del que 
se'n donarà trasllat als mateixos, a l’empara del que disposa la Llei 39/29015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 64. Ajustos de 
sistemes Sector Mas Xirgu, i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’urbanisme, als 
efectes de dur a terme les actuacions necessàries per a la seva aprovació definitiva, si 
s’escau, d’acord amb el que disposa l’article 98.2 del DEL 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt 
número 24 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): (La intervenció del tinent d’alcalde Joan Alcalà i 
Quiñones no ha quedat enregistrada.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyor Alcalà, 
efectivament em diuen que no se sent bé, potser pot provar amb un altre micròfon. 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Sí. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí. Moltes gràcies. 
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Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Em donava la sensació que no funcionava. 
Començo o no? Sí, queda gravat. Efectivament, com deia, portem a aprovació 
provisional de la modificació puntual número 64 que posteriorment passarà a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme i que es va aprovar inicialment l’1 d’agost de 2016 
després d’haver passat a exposició pública i en el qual hem rebut una al·legació. 
També durant aquest període de temps s’ha demanat informe sectorial a l’ACA, el qual 
ja ho ha vist favorable. Recordar-li que l’objecte d’aquesta modificació era ajustar el 
límit del sistema d’espais lliures per reconèixer una errada de transcripció en el límit de 
sistemes d’espais lliures i el sòl d’aprofitament privat delimitat segons la modificació 
puntual de Mas Xirgu i posterior projecte de reparcel·lació de 1989. 

L’al·legació que han presentat els senyors Francesc Pau Pont i Pere Brugué Traver 
demanaven una compensació econòmica pel tràmit que havia durat tot aquest període, 
no s’ha admès, estava fora de termini, però independentment d’això no s’ajustava als 
requisits..., el document que han presentat no s’ajustava als requisits amb els quals 
havien d’haver fet les al·legacions. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha alguna 
intervenció? Perfecte. El senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, per anunciar la nostra abstenció, no ve de nou que ens abstenim en aquest punt, 
de fet, ho hem explicat sempre, més enllà que es resolgui un aspecte tècnic, podríem 
dir, que no es va gestionar bé en el seu moment, aquest no és el pla general que 
nosaltres haguéssim fet per a la ciutat, ni tan sols per la zona a la qual fa referència 
exactament la modificació que avui aquí es porta aquí. I, per tant, en la mateixa línia 
que fem en molts altres punts, no compartim el pla general que es va fer en el seu 
moment, entenem la modificació tècnica que es porta ara a Ple i, a partir d’aquests dos 
motius, avui el que farem serà una abstenció. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en aquest cas 
nosaltres votarem favorablement perquè també vam fer-ho en l’aprovació inicial i, a 
més a més, entenem que ara ens trobem davant d’un ajustament tècnic. Però sí que 
voldríem aprofitar per posar de manifest tres consideracions. Una té a veure com 
quedarà tota aquella zona que s’està ajustant actualment, que ajustem amb aquesta 
aprovació, de fet, que és un espai de zones lliures on hi ha previst un parc..., però clar, 
la idea inicial no era aquesta. Ja sé que no és responsabilitat exclusivament de 
l’Ajuntament de Girona el fet que no s’hagi soterrat el tren, de fet, és un problema que 
venim arrossegant des de fa molts anys, però aquest incompliment tard o d’hora ens 
l’haurem de fer valer, perquè entre altres coses té afectacions com aquesta. És a dir, 
aquesta zona havia de quedar connectada i havia de permetre que els barris de la 
carretera de Barcelona i de Sant Narcís quedessin relligats amb la desaparició del 
viaducte o, en aquest cas, de la via. Allà hi havia prevista una connexió amb la zona 
on hi ha actualment el Centre Verd i això no podrà ser, evidentment, perquè hi ha una 
barrera física que ho impedeix. Però ho dic per posar en evidència quines són algunes 
de les conseqüències que tindrà sobre el planejament el fet que el viaducte no 
desaparegui. I, per tant, crec que ens hem de fer valdre que aquestes afectacions són 
un greuge per a la nostra ciutat. 
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Un altre tema té a veure amb el polígon Mas Xirgu, que és un debat que crec que 
hauríem de ser capaços d’afrontar, que és que la ciutat de Girona els polígons que té 
es desdibuixen, és a dir, allò era un polígon industrial, quan hi vol anar una indústria, 
mirem de fer el possible perquè no s’hi ubiqui i donem cabuda a equipaments 
comercials. I, per tant, aquest crec que també és un debat pertinent amb relació als 
polígons i al paper que, per una banda, diem defensar en alguns àmbits econòmics en 
què diem que la indústria crea llocs de treball estables, crea llocs de treball d’una certa 
qualitat, sobretot comparat amb els que es creen en el sector serveis, de l’hostaleria i 
així i, en canvi, quan ve una indústria, doncs, més aviat ens la mirem de treure de 
sobre i estem reconvertint els polígons industrials en espais d’equipaments comercials 
o d’altres tipus d’activitats. I, per tant, aquí tenim un problema. 

I en tercer lloc, estem davant de l’aprovació de la seixanta-quatrena modificació del pla 
general i n’hi han hagut d’altres a continuació d’aquesta. Tornem a posar a sobre la 
taula la conveniència de potser replantejar el pla general, perquè tantes modificacions 
potser ens vénen a dir que el que convé és començar a tenir una mirada global sobre 
la ciutat i analitzar la possibilitat de fer un nou pla general que abasti totes aquestes 
consideracions i, per tant, ja que faci una previsió, una planificació segurament en clau 
de creixement intern, de relligar barris i tota una sèrie de reptes que no es debaten i, 
per tant, que aquí en aquest plenari només tenim ocasió de poder posar aquests 
temes a sobre la taula quan hi ha aquests errors materials que hem de corregir, però, 
en canvi, el debat gros, el debat que ens interessa fer, aquest debat no tenim ocasió 
de fer-lo perquè només ens ocupem d’aquest anar fent, no? 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Alcalà, 
si vol fer algun... 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Sí, molt breument, de fet, les respostes no estaven 
ajustades directament amb la proposta que era objecte del debat, però sí que tenen 
raó amb el sentit de quan parlen del polígon. En aquest sentit, jo crec que cal un debat 
més profund d’aquesta qüestió. i sobre la reforma del pla general, ja ho va dir el 
regidor Ribas quan era regidor d’Urbanisme, en el sentit que, potser, hi estic d’acord, 
ho hem d’ajustar als nous temps i les noves realitats. Per tant, en aquest sentit estem 
d’acord, però no era objecte del punt que presentàvem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs anem a 
passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbanística número 64 de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 

 

PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

25. Aprovació definitiva pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 
2017. 

ANTECEDENTS 

Primer.- Amb data 9 de gener de 2017 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment el 
pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2017. 

Segon.- Amb data 17 de gener de 2017 va ser publicat l'anunci d'aprovació inicial del 
pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2017 al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 204. 

Tercer.- Amb data 2 de febrer de 2017 el grup municipal d'ERC-MES va presentar al 
registre d'entrada de la Corporació (R.E. núm. 2017007330) escrit d'al·legacions al 
pressupost general. 

Quart.- Amb data 10 de febrer de 2017 el Secretari General de la Corporació 
municipal, Sr. José Ignacio Araujo Gómez i l'Interventor de la Corporació municipal, Sr. 
Carlos Merino Pons emeten informe relatiu a l'aprovació del pressupost general de la 
Corporació municipal per a l'exercici 2017. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Vist allò que disposen els articles 168 i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i l'article 20 del Real 
Decret, 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals. 

ACORDS 
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Primer.- Inadmetre a tràmit les al·legacions presentades pel grup municipal d'ERC-
MES al pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2017 i donar per 
aprovat definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a l'any 
2017. 

Segon.- Notificar el present acord a la portaveu del grup municipal d'ERC-MES. 
Tercer.- Ordenar la publicació del pressupost general de l'Ajuntament de Girona per a 
l'any 2017 ordenat per capítols. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara aquí seria el moment adient 
de presentar-los una proposta de la qual, primer de tot, hem de votar-ne la urgència. 
És una moció que presentem conjuntament els grups municipals... No va aquí? (Veus 
de fons.) Aquesta aniria després, no? Són dues propostes urgents... Quin punt és ara? 
Seria la del pressupost, la proposta definitiva, per tant, primer cal votar la urgència 
també, d’acord. Disculpi, perquè com que n’hi havien dues de mocions urgents o 
propostes urgents, doncs... Però estan informats? Tothom? (Veus de fons.) D’acord. Si 
de cas, primer els informarà la tinenta d’alcalde, si els sembla. 

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és un error meu, 
perquè ho vaig dir, però a la comissió encara no ho sabia i no ho vaig poder dir, i avui 
he parlat amb algun de vosaltres i no hi he pensat, em sap greu, demano disculpes. La 
data per presentar al·legacions al pressupost va acabar dimarts i, per tant, el dilluns no 
vàrem poder-ho portar a la comissió. Llavors vàrem tenir una mica el debat que si 
anava al pròxim Ple o ho portàvem aquí per urgència. Al final es va decidir portar per 
urgència les al·legacions, ja que només hi havia l’al·legació d’un grup municipal i, per 
tant, per això ho hem portat per urgència, per poder tenir ja el pressupost aprovat. I és 
veritat que li vaig comentar al grup que havia presentat les al·legacions i no ho vaig 
comentar als altres grups, però sí que vaig fer-ho al grup que havia presentat 
l’al·legació. 

I, per tant, la proposta urgent és per això. I no vaig poder-ho, repeteixo, dir en la 
comissió, perquè encara..., s’acabava el dimarts, vàrem dir «deixem un dia més per si 
ha vingut per correus o així alguna al·legació». Fins i tot sé que l’interventor va 
preguntar a algun de vosaltres «heu presentat...», bé, per tenir-ho clar i per això no 
havíem pogut portar-ho a la comissió. Simplement és això. I per això ara hem de votar 
la urgència. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Com veig que aquí hi havia 
alguna manca d’informació... No sé si creuen necessari que deixi uns moments de 
recés o si ja poden prendre... No sé, com vegin vostès, vull dir que ja veiem que aquí 
no havíem informat convenientment, per tant, el que vostès creguin... Si creuen que ja 
podem... Ah, doncs els ho agraeixo. Moltes gràcies. 

Doncs primer de tot caldria que votéssim la urgència. Però potser haurien de tenir el 
text, no? (Veus de fons.) Ah, el tenen vostès el text? (Veus de fons.) Primer aprovarem 
la urgència, després al tinenta d’alcalde farà una mica més d’exposició, no sé si l’ha de 
fer més i tots vostès intervindran immediatament després. Per tant, primer de tot anem 
per la votació de la urgència d’aquesta proposta d’acord. 

Vots a favor de la urgència? 

Abstencions? 

En contra? 

Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència de 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

En contra:  

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): I ara respecte a la substanciació 
d’aquest acord, el senyor secretari no sé si ha de... Les mocions normalment no les 
llegeix. Ah, val, proposta d’acord. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, l’acord és inadmetre a 
tràmit les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’Esquerra-MES al pressupost, 
perquè, com tots vostès saben, només s’admeten a tràmit..., els tres preceptes que 
estableix la normativa és per no haver-se ajustat a l’elaboració i l’aprovació dels tràmits 
establerts per llei per ometre el crèdit necessari per al compliment de les obligacions 
exigibles de l’entitat local i per ser de manifesta insuficiència els ingressos amb relació 
a les despeses. Com que no es compleix cap d’aquests tres preceptes, per tant, no 
s’admeten a tràmit les al·legacions presentades pel Grup d’Esquerra Republicana - 
MES. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, sí, n’hi ha més, n’hi ha més, senyora Roca. Doncs la senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, simplement per..., nosaltres hi 
votarem en contra també. Una mica també en aquest sentit aquesta manca 
d’informació realment crec que sí que..., ja s’ha disculpat la regidora, però, en 
qualsevol cas, sí que és veritat que hagués estat oportú saber-ho. Ja sabem que a la 
Comissió Informativa no hi van ser a temps, però crec que des de la Comissió 
Informativa a ara hem tingut temps suficient per parlar-ne. 

I també per aclarir que és veritat que aquesta intervenció concretament fins i tot ens 
van trucar perquè els estranyava, doncs, no haver rebut... Ha estat un error nostre i 
llavors per això també ho volíem fer saber, que ens vam confondre amb els temes dels 
terminis; habitualment solen ser trenta dies i en el cas dels pressupostos es veu que 
són quinze. A més a més, com que no estava especificat en el punt els quinze dies, 
sinó que feia referència, diguéssim, a la llei que preveu aquests quinze dies de termini. 
I, per tant, doncs un error nostre, simplement per també comunicar-ho. I gràcies també 
de part dels tècnics que ens truquessin una mica demanant si és que realment no 
havíem presentat o així, perquè crec que en alguna altra ocasió ha passat realment 
que havíem presentat, però entre els canvis que hi han a nivell digital i així no havien 
arribat i, per tant, hagués sabut greu que hagués sigut un error d’aquest tipus. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Ja sabem 
que la llei fixa uns supòsits que són molt tècnics per a presentar al·legacions, però 
pensem que potser al costat d’aquesta exigència tècnica, doncs bé, una mica de 
flexibilitat i de voluntat política, doncs, bé, també hagués estat bé. El supòsit segon de 
la llei, per exemple, parla de la suficiència de crèdit per realitzar una acció concreta. 
Nosaltres considerem que això és molt interpretable i potser, doncs, en podíem haver 
parlat una mica. 

I després, de les nostres al·legacions, n’hi ha algunes que són de model i que 
confronten el seu model amb el nostre, no? I, per tant, és molt normal que no les 
acceptin. Però, per exemple, nosaltres vam demanar que es donés compliment a una 
moció que vostès van aprovar per la qual vint mil euros de l’Àrea de Joventut es 
decidirien de forma participativa, per tant, era una cosa que vostès ja havien dit que sí, 
i això tampoc no ho han admès a tràmit. És a dir, exigència tècnica, sí, molta, però 
voluntat política, poca. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, moltes gràcies. No sé si 
vol fer algun aclariment? No? Doncs si li sembla... Perfecte. Si li sembla, passarem a 
la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

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, integrat per 
deu membres, i Partit dels Socialistes, integrat per quatre membres, l’abstenció dels 
grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
inadmetre a tràmit les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana - MES al pressupost general de l’Ajuntament de Girona i donar per 
aprovat definitivament el pressupost general per a l’any 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. 

Abstenció: 

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

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. 

 

MOCIONS: 

26. Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-MES per al disseny i 
implantació del programa "Girona+80" 

Aquesta moció és aprovada amb una esmena inclosa d’acord amb allò que 
estableix 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. 

Gràcies als avenços científics i a l’augment de l’esperança de vida, la nostra societat 
s’està envellint de forma progressiva. Nombrosos són els estudis que projecten una 
estructura poblacional on el pes de les persones de més de 65 anys serà cada vegada 
més elevat. En els darrers anys ja ho hem pogut veure a la nostra ciutat: hem passat 
d’una taxa de gent gran del 13’71% (2005) al 15’25% (2015), segons l’IDESCAT. 
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Malgrat estar per sota de la mitjana catalana (18’47%), és evident que Girona també 
s’enfronta a aquest repte demogràfic. La ciutat ha d’estar preparada per donar-hi 
respostes. Tot i que el col·lectiu de persones de més de 65 anys és molt heterogeni i 
requereix de respostes diferents i adequades a cada perfil, nosaltres volem incidir 
específicament en aquelles persones més vulnerables. 

Estem parlant, bàsicament, de les persones de més de 80 anys amb pocs recursos i 
que viuen soles. Poblacionalment, en aquest cas, Girona presenta un índex de 
sobreenvelliment (17’2%) més elevat que la mitjana catalana (16’1%). També sabem 
que el nombre absolut de persones de més de 80 anys que viuen soles és 1.739, i que 
un 80% d’aquestes són dones. 

Cal ara, doncs, actuar-hi. Una societat que camina trepitjant el sòl de la solidaritat i de 
la recerca del benestar col·lectiu no pot abandonar a les persones més vulnerables, en 
aquest cas, a la seva gent gran. La Girona que volem és la que té en compte i treballa 
per a què la gent gran estigui bé, i gaudeixi el màxim confort possible. 

En aquest sentit, volem proposar no només un nou programa d’acció social sinó també 
una nova mirada. Som conscients que els serveis socials de l’Ajuntament fan una gran 
tasca al servei dels més vulnerables, i concretament també en favor del perfil que aquí 
ens ocupa. Tanmateix, tenim la responsabilitat d’adaptar els recursos a les necessitats 
de la gent gran i no a l’inversa. 

Creiem que hem de passar d’un model basat en l’oferta i en la implantació i tramitació 
dels serveis que vénen fixats per Llei, a un altre que tingui en compte les demandes 
concretes de cada persona gran. Cal un exercici precís d’acupuntura social: sortir al 
carrer i investigar què necessita aquell avi o àvia, amb noms i cognoms. Estem parlant 
d’un model d’atenció centrada en la persona. 

Proposem, en primer terme, assegurar que es fa una total detecció i anàlisi social de 
les persones de més de 80 anys que viuen soles, així com de les seves necessitats. 
Volem saber, per exemple, a quants avis o àvies els costa fer front al lloguer, l’aigua o 
la llum, quants tenen referents familiars propers o en quins casos caldria adaptar algun 
dels serveis per garantir aquesta atenció centrada en la persona que demandem.  

Aquesta intervenció també podrà servir per descobrir situacions de fragilitat que avui 
no coneixem, i actuar-hi de forma decidida. Estem parlant, per exemple, de possibles 
casos d’abusos o maltractaments, episodis que poden passar desapercebuts, i que 
són molt difícils de detectar a menys que es realitzi una tasca específica en la línia del 
que aquí es proposa. 

Alhora, volem recollir també tot el que s’està fent en aquest sentit des d’algunes 
entitats gironines i des del propi Consistori, accions que volem anar ampliant 
progressivament. Totes elles s’haurien d’incloure en el programa Girona+80. Estem 
parlant del programa sempre acompanyats de l’Obra Social La Caixa, Creu Roja i 
l’Ajuntament, concretament al Barri Vell i Mercadal, que està beneficiant a 42 usuaris. 
O el programa RADARS, de prevenció de l’aïllament en les persones grans, o també el 
projecte FAR, que es va presentar a la nostra ciutat el passat 15 de desembre, i que 
va en la mateixa línia. 

Per últim, volem que s’estudiï també la implantació de la figura de l’assistent personal 
per a la gent gran, que realitza tasques de mentoratge de persones grans que viuen 
autònomament. El nostre objectiu és que hom pugui envellir tal i com s’ha viscut, en la 
mesura en què això sigui possible. També, en aquesta línia, que pugui envellir a casa 
seva. 
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Per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents 
ACORDS: 

1. Compromís de vetllar pel benestar i la dignitat de les persones grans de Girona 
en situacions de vulnerabilitat. 

2. Aglutinar sota el programa Girona+80 les accions ja existents -RADARS, 
projecte FAR i sempre acompanyats- que han de permetre detectar i d’abordar 
les problemàtiques de les persones majors de 80 anys que viuen soles, amb 
pocs recursos i/o en situacions emocionalment fràgils. Aquest programa anirà 
incorporant les accions que vagi coordinant l’Ajuntament de forma progressiva. 

3. Iniciar la planificació perquè durant el 2017 es pugui incloure la figura de 
l’assistent personal per a la gent gran. 

Sra.Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, disculpin perquè jo m’he 
confós abans i quan he anunciat que ara anàvem a fer la moció també d’urgència 
respecte a l’adhesió al Pacte nacional pel referèndum, el senyor secretari m’ha aclarit 
que ha d’anar l’última de les mocions perquè és de les mocions polítiques i, per tant, 
m’he confós jo. I, per tant, que primer hem de fer les altres quatre mocions. Per tant, 
continuem amb l’ordre del dia i passarem, doncs, a la moció numerada amb el 26, que 
en aquest cas..., qui la defensarà? El senyor Calvo d’Esquerra Republicana - MES la 
defensarà. Endavant, senyor Calvo. No es preocupi. 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Sí, primer de tot un petit 
aclariment perquè veiem que el text que surt en les fotocòpies que ens donen, doncs, 
la moció és anterior a la que vam acabar presentar. No sé si tothom té la nova moció. 
I, en tot cas, ara hem anat a fer fotocòpies per donar-les. Si els sembla, començo i ja 
veuran el text després? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs sap què li dic, descansem 
dos minuts, que tothom tingui el text a sobre la taula, si li sembla bé. Però de veritat, 
seran..., bé, posem-n’hi cinc, però cinc de veritat. 

Gràcies. 

(Pausa.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, es vagin incorporant, 
si us plau. Mentrestant, hem deixat a cada portaveu el text de la moció, el primer i el 
modificat tinc entès. O no? El primer ja el tenien i el modificat és aquest. (Veus de 
fons.) Perfecte. Doncs si els sembla, reiniciem l’ordre del dia del Ple i, doncs, aquesta 
moció presentada pel Grup d’Esquerra-MES, el senyor Ricard Calvo ens la presentarà. 
Endavant, senyor Calvo. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, Moltes gràcies, alcaldessa. La moció que avui 
presentem el que busca és visibilitzar moltes de les coses que s’estan desenvolupant 
avui a l’Ajuntament de Girona, però sobretot visibilitzar aquesta part de la gent gran 
que a vegades resta amagada i que no som capaços de poder donar-los moltes 
vegades les atencions que necessiten. Tots tenim al cap aquest recent episodi que es 
va viure a Reus d’aquesta persona que va morir fruit d’una situació de precarietat i de 
soledat. Busquem visualitzar una problemàtica existent i que a vegades queda 
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amagada i som coneixedors que l’equip de govern està preocupat per aquestes 
persones i volem celebrar també que recentment, quan ens han presentat el nou 
organigrama de serveis socials, hem vist com l’àrea de la gent gran en sortia reforçada 
i amb un lideratge clar i com a servei especialitzat, per tant, veiem que aquest tema 
preocupa. També celebrem que des de l’Ajuntament s’hagi mantingut i fins i tot iniciat 
un nou projecte, que és el Projecte FAR, que compartim les seves bonances i que 
pensem que s’adequa a la perfecció amb el que avui proposem, que és ajuntar les 
diferents accions, els diferents projectes que es porten a terme des de l’Ajuntament 
sota un programa comú, el programa que dèiem el Projecte FAR, el servei o el 
Projecte Radars i el Sempre Acompanyats; són accions que ajuden a millorar l’atenció 
a les persones grans. 

Els volem demanar que recolzin aquesta moció per donar major visibilitat, però també 
per destinar més recursos a aquestes persones, sobretot aquelles persones que tenen 
més de vuitanta anys i que viuen soles. Pensem que tothom té dret a escollir on vol 
viure, alhora que té dret a rebre una atenció específica en funció de la seva voluntat i 
capacitats. 

És per això que el que els proposem és que és més que un programa, és que 
l’Ajuntament es comprometi a facilitar a totes aquestes persones de més de vuitanta 
anys que puguin seguir vivint a casa seva, sabent que en tot moment estaran bé, 
sabent que rebran el seguiment i l’atenció que els cal. Amb aquesta finalitat, demanem 
que s’estudiï la figura de l’assistent personal per tal que es vagi implantant en la 
mesura que sigui possible. Aquesta figura ha de possibilitar que les persones puguin 
restar a casa dignament. El programa +80 aglutinaria els diferents projectes que a 
hores d’ara funcionen de manera independent, així com la possibilitat de 
complementar-los amb aquesta figura d’aquest assistent. Aquesta experiència no és 
nova, ja tenim o ja hi han altres municipis on s’han implantat i els resultats són molt 
bons, cada cop més els serveis que reben les persones s’han d’adequar a les seves 
necessitats, no pas al revés, no pas els serveis adequar-se a les persones. Està 
comprovat que si aquests serveis s’adapten a ells, la percepció de satisfacció, el que 
anomenem percepció de benestar i de millora és enorme. D’aquesta manera, alhora 
que es garanteix respectar la voluntat de les persones, garantirem també que cap 
d’elles resta amb una situació de vulnerabilitat o de pobresa. 

Fa temps que demanem a l’Ajuntament el mapa de distribució de la pobresa, desitgem 
veure’l ben aviat, sabem que s’està treballant i estem esperançats de veure’l. 
Mentrestant, i en aquest cas podríem començar per una anàlisi de l’empadronament, 
buscar, contactar amb totes aquestes persones que tenen més de vuitanta anys, veure 
com estan, cosa que sabem que ja s’està fent, però de ben segur que 
l’empadronament a vegades en deixa alguna fora, per això caldria la complementació 
amb el Projecte Radars, o amb el FAR, o amb el Sempre Acompanyats per garantir 
que no hi ha cap persona de més de vuitanta anys que pot viure amb una situació com 
la que abans els exposava. 

Per això i en definitiva, el que demanem és que recolzin aquesta moció per garantir 
que totes les persones grans tenen una oportunitat de viure autònomament a Girona i 
sabent que farem tots els esforços perquè cap d’elles resti en situació d’exclusió o 
pobresa procurant fer tot el possible perquè no es doni cap cas com el que els he 
exposat. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que tots 
vostès han rebut..., la tenen a mans, perfecte, i han tingut temps suficient per llegir les 
propostes d’acord. Molt bé. Doncs, intervencions. La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Jo subscric la 
intervenció del senyor Calvo, crec que no podria ser d’una altra manera. Estic d’acord 
que cal visualitzar la realitat de la gent gran a la nostra ciutat per poder així valorar 
millor quants més i a on més recursos cal destinar, a vegades destinem més recursos, 
però no analitzem realment on cal destinar aquests més recursos. Per tant, en aquest 
sentit, és veritat que fa falta aquesta anàlisi per conèixer la realitat, vostè deia «realitat 
i problemàtica», efectivament, realitat i problemàtica de la gent gran. Veig que les 
modificacions que han fet han sigut jo suposo que per pactar-la amb el Govern amb 
relació a allò que ja està fent l’Ajuntament, que també crec que s’ha de posar en valor, 
és veritat, no seriem justos si diguéssim que no s’està fent res per la gent gran de la 
ciutat, per tant, en aquest sentit, el nou redactat també ens sembla adequat. Hi 
donarem suport. 

Jo simplement fer dues matisacions molt concretes. A la moció es parla de la gent 
gran amb relació al fet que els costa fer front al lloguer, a l’aigua, a la llum..., és veritat, 
però també hi ha una altra realitat que no podem obviar i que també crec que caldria 
tenir en compte i és amb aquelles persones grans que tenen problemes de mobilitat o 
que viuen soles i això emocionalment i psicològicament els afecta d’una manera molt 
diferent a altres persones i, per tant, necessiten un acompanyament supletori en 
aquest sentit, creiem que aquesta realitat també existeix i que s’ha de tenir en compte 
quan es valoren tots aquests programes. I també que jo estic d’acord que parlem de 
vuitanta anys, però que no ho tanquem. Hi ha persones –jo estic convençuda que tots 
en coneixem– que no tenen vuitanta anys i, en canvi, la seva problemàtica és molt 
pitjor que alguns que en tenen vuitanta-dos. Em refereixo que la gent gran..., el 
col·lectiu és molt més ampli i, per tant, a través de l’empadronament, que deia el 
senyor Calvo, estic d’acord que si ens basem primer en les persones a partir dels 
vuitanta anys per tenir una base, però que a partir d’aquí també anem..., quan acabem 
amb aquesta anàlisi, continuem anant baixant una mica l’edat, perquè això 
segurament ens podrà permetre de tractar alguna situació de persones que no tenen 
vuitanta-anys, però que amb setanta anys estan en una situació personal o de salut, 
doncs, possiblement a vegades molt pitjor del que en té vuitanta-cinc, com deia, i per 
tant que les seves necessitats també les hem de tenir en compte com a Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyor Calvo, creiem que 
aquesta és una moció de sentit comú, de responsabilitat i sobretot de respecte a la 
ciutat i també a qui ha fet de Girona la ciutat que tots estimem i cuidem. Creiem que 
l’envelliment de la població al nostre país s’està produint de manera molt rellevant. 
Actualment, l’esperança de vida en les dones és de més de vuitanta-cinc anys i 
analitzant les dades podem comprovar com l’esperança de vida s’ha duplicat en quatre 
generacions. L’envelliment de la població fa imprescindible més atenció als nostres 
grans, a la franja més alta d’edat. A Espanya vam incorporar la Llei de la dependència, 
però creiem que no en fem prou i l’assistència social per part de totes les institucions 
és tan necessària com indiscutible. 

Aquesta proposta que ens presenten fomenta una cobertura determinada a un rang 
d’edat realment crític, però creiem, com deia la portaveu que m’ha precedit, que 



 
 

118 

aquest programa no solament ha d’anar destinat a aquelles persones més grans de 
vuitanta anys, sinó que també es podria aplicar a totes aquelles persones que tenen 
mancances i no han arribat a aquesta franja d’edat. A la nostra ciutat tenim gent gran 
que si bé són atesos amb base a uns protocols preestablerts, aquest col·lectiu 
requereix de mesures personalitzades i mesures destinades a conèixer millor 
cadascun dels casos en particular, les seves necessitats mèdiques, residencials i 
sobretot assistencials. Creiem que la feina feta per l’Ajuntament és realment important, 
però també ho és i molt la dels voluntaris que acompanyen els nostres grans i donen 
calor i atenció, perquè una societat que valora els seus avis és una societat que es 
valora a si mateixa. 

El nostre vot a aquesta moció és un indiscutible sí, senyor Calvo, un sí a la nostra gent 
gran, un sí al respecte que els devem, un sí a la dedicació de recursos per la millora 
del seu benestar i un sí a la seva millora social i sobretot reconeixement públic. 

I com a últim punt, els volem agrair, com ja hem fet, que portin aquí al Ple aquesta 
moció, però també els demanaríem que actuessin amb la suficient coherència com per 
recolzar mesures socials allà on tenen representació. Perquè no sembla gaire lògic, 
senyor Calvo, que a l’Ajuntament es prepari i es presenti aquesta moció i que després, 
al Parlament, vostès rebutgin millores per a la nostra gent gran. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres 
votarem sí a la moció d’Esquerra-MES, tot i que la trobem molt general i que creiem 
que falta aprofundir una mica més en el tema, que aquest tema és molt important. 

Segons el doctor Pierre Guillet, que és un gerontòleg, envellir bé es recolza sobre 
l’equilibri de cinc pilars: finances, allotjament, salut, vida social, vida intel·lectual. En el 
pla financer, la solució passa per augmentar el grau de protecció de les persones 
dependents per tal que aquestes no es trobin en situació d’exclusió social. 

Cal també no acotar l’edat perquè és molt relatiu, com deien també la Concepció i la 
Míriam, podem trobar persones grans de menys de vuitanta anys i que són 
dependents i d’altres de majors que tenen total autonomia, per tant, l’estat de la 
dependència és el que hauria de marcar el grau de protecció. 

Cal també que les persones grans s’autoorganitzin, que s’apoderin. Hi ha dos nivells 
d’apoderament relatius a les persones grans: l’apoderament a nivell quotidià i el polític. 
L’apoderament en allò quotidià és la capacitat de les persones grans, fins i tot de les 
dependents, de poder tenir llur vida personal en les seves mans, és a dir, de mantenir 
un poder sobre llurs opcions de vida en la vida de cada dia. El cohousing, el 
cohabitatge sènior és una forma de vida intel·ligent gestionada pels residents a través 
de consens, que permet gaudir d’una privacitat total juntament amb espais comuns i 
on cada persona és un membre útil per al col·lectiu, comporta idees que tenen a veure 
amb la sostenibilitat o amb medi ambient, l’arquitectura, donant lloc a tota una filosofia 
de vida. Un grup de persones d’entre cinquanta-cinc i setanta anys han constituït un 
grup de llavor ( . . . ) per donar impuls a un cohabitatge sènior, actualment treballant en 
diverses localitzacions de la província de Girona. La Cooperativa Cohabitat té 
registrades unes trenta persones grans que volen viure en un espai compartit com, per 
exemple, un bloc amb pisos individuals, però amb sales comunes, o en una casa gran. 
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L’apoderament polític, no hi ha cap exemple concret que fa que les persones grans, 
llevat d’Israel amb l’anomenat Partit dels Pensionistes. De totes maneres, les persones 
de la tercera edat representen a tots els països occidentals una forta minoria social. Si 
aquesta minoria trobés en un moviment polític i social un lloc capaç d’expressar llurs 
preocupacions i sobretot si es recolzessin en llur vot o en un col·lectiu, llavors tindria 
una gran força a la societat civil. Tot i que existeixen moviments d’aquest sector de la 
població, en aquests moments la seva força no pot capgirar de moment les polítiques 
socials del sector. Som conscients que s’estan desenvolupant plans des de les 
diferents administracions, però no són suficients. El sector de la població de la gent 
gran sempre ha estat al final de la llista en les polítiques socials. Els serveis que 
ofereixen no donen cobertura a les necessitats reals i el fet que la majoria es basa en 
els ingressos de les persones, sovint aquestes no les utilitzen perquè no s’ho poden 
pagar. 

Per tant, cal treballar el programa que es proposa, no acotar l’edat i apoderant les 
persones, les pròpies persones grans, i sobretot cal una impulsió de diners per no 
deixar un cop més aquest sector que cada dia va a més en el darrer de la llista. És un 
treball de totes les institucions, incloses les de la Unió Europea, que a la seva web 
gairebé no té informació sobre polítiques per a les persones grans. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde de Serveis a les Persones... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, efectivament, quan Esquerra Republicana 
ens va fer arribar la proposta d’aquesta moció ens trobàvem en un moment en la 
regidoria que acabàvem de rebre la valoració del pla pilot que havia impulsat el regidor 
Berloso, Sempre Acompanyats, després de tres anys de posada en marxa, i ens 
trobàvem en un moment on des de la pròpia àrea, i també en col·laboració amb 
d’altres entitats o associacions, s’estaven desenvolupant diferents programes que van 
en la línia de la detecció de la solitud no volguda, ja sigui per problemes de mobilitat o 
problemes de no tenir una estructura familiar o d’amistat a l’entorn, sí que ens feia patir 
o teníem una preocupació específica per aquelles persones que es poden trobar en 
una situació de solitud no volguda i que, per tant, no siguin detectades de manera fàcil 
pels serveis socials. I en aquesta línia s’havien posat en marxa diferents programes. 

Més enllà del que mencionen vostès del Sempre Acompanyats, també voldria fer 
esment –perquè no ho diu la moció, però crec que val la pena – al projecte FAR, que 
va presentar el doctor Joan Manuel del Pozo; s’està fent en col·laboració amb la 
Universitat de Girona a través de la Fundació Campus Arnau d’Escala. I el projecte 
Radars és un projecte que s’està desenvolupant des de la pròpia àrea. Per tant, sí que 
pensàvem que valia la pena d’alguna manera coordinar tots aquests projectes que 
s’estan desenvolupant i implantar-los a nivell de ciutat començant per aquell barri o 
barris on tenim..., per cens sabem..., una secció de gent gran, efectivament estic 
d’acord que tampoc cal acotar-ho als més vuitanta, sinó persones que realment 
requereixin aquests serveis d’assistència domiciliària o d’acompanyament i, per tant, 
pensàvem que valia la pena. 

És genèric perquè el programa +80, de fet, no està acabat de redactar per part dels 
serveis de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tampoc sabem molt bé quina serà 
aquesta proposta. I de fet, no cal que es digui «Girona+80» específicament, sinó que 
es tracta de coordinar els serveis que ja s’estan donant i els que es volen posar en 
marxa. I un cop coneguda aquesta..., coneguem la proposta que ens arribi per part de 
la Generalitat i el finançament que doti aquest programa, serà el moment de 
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començar-lo a implantar i, per tant, el compromís de planificar durant 2017 em 
semblava un compromís factible. 

Respecte a l’edat, sí que els voldria donar una dada, en la valoració del Sempre 
Acompanyats, sí que és cert que el perfil d’usuari, la mitjana d’edat està situada als 
84,35, per tant, sí que és una edat d’especial interès per nosaltres. I també és veritat 
que aquí hi ha una variable de gènere, ja que n’ha fet esment abans, hi ha una 
variable de gènere molt important que també hem de tenir en compte en el pla 
d’igualtat: un 83 per cent de les usuàries són dones. Per tant, aquests són dos 
aspectes que ens preocupen. 

I finalment, respecte al mapa socioeconòmic, en aquests moments els enquestadors 
s’estan formant, per tant, ben aviat tindrem els enquestadors en marxa. Els resultats... 
El que sí que els prego si així ho consideren oportú, és que en puguem dir «mapa 
socioeconòmic», perquè en realitat és el que valorarem, el nivell socioeconòmic i 
laboral de la ciutat, i no «mapa de pobresa», perquè em sembla un mal nom i un 
estigma que no cal que tingui aquest treball. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si vol fer... 
Molt bé. 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Primer de tot, agrair 
el vot favorable de tots els grups, especialment agrair a la regidora la voluntat que hi 
ha hagut d’entesa des del primer moment, així com l’acostament de posicions i de 
mirades amb relació a aquest tema. Per tant, nosaltres ens hem sentit còmodes 
treballant aquesta moció amb la regidora, atès que teníem clar quin era l’objectiu i cap 
a on treballàvem. 

Un matís: quan tinguem el mapa, podrem dir com n’hi direm, no, en tot cas, si el mapa 
és socioeconòmic, sociodemogràfic, sociosocial, ja veurem com n’hi direm. En tot cas, 
quan el veiem en podrem recolzar o no el nom. 

Agrair també a la senyora Costa les seves aportacions. Penso que han entès 
perfectament la filosofia del que busca el programa. I, precisament, la idea és poder 
aglutinar aquest tipus d’accions com la que vostè molt bé descrivia de la cohabitació 
amb gent gran. Segur que hi ha moltes iniciatives a molts de llocs amb col·lectius que 
tenen ganes de fer coses, doncs, poder aglutinar tot això sota aquest mateix paraigua. 
Per tant, pensem que han captat a la perfecció el que busquem, no? 

Evidentment, quan parlàvem del +80 –perquè +80 ho ha contestat la regidora–, en tot 
cas, les persones a partir dels vuitanta són molt més fràgils; està també 
estadísticament demostrat que quan s’arriba als vuitanta, a partir dels vuitanta és quan 
comencen a passar coses més greus, si no han passat abans: el que comentava, el 
tema [#03:53:35], moltes també han perdut les parelles pel camí. Per tant, són tota una 
sèrie de condicionants que han fet en un moment determinat que es pugui visualitzar 
aquesta edat com a punt de partida i com a punt en el qual s’ha de fer màxima 
incidència. 

És cert que tota la resta d’accions que es fan des de l’Ajuntament adreçades a la gent 
gran, doncs, molta de la gent que té vuitanta anys també se’n poden beneficiar, 
evidentment, però la qüestió i el que genera la moció és posar especial èmfasi en 
aquest col·lectiu, en aquest col·lectiu concretament dels més de vuitanta. 

I, per últim, deixi’m dir-li, senyora Pujola, deixi’m dir-li: sense pressupost hem revertit 
totes les retallades molt al seu pesar. 
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, podem ja passar a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana-MES per al 
disseny i implantació del programa Girona+80. 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per uanimitat. 

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. 

En contra: 

 

27. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona per impulsar 
una demanda col·lectiva contra les clàusules abusives en hipoteques. 

En els darrers  anys milers de ciutadanes i ciutadans han estat víctimes de l'aplicació 
de clàusules abusives en hipoteques per part de diverses entitats bancàries, com   ara 
les anomenades "clàusules   sòl"  o les "clàusules de venciment anticipat". 

Davant d'aquest fet, s'han presentat múltiples demandes judicials, algunes de les 
quals s'han resolt declarant la nul·litat d'aquestes clàusules i condemnant  les entitats 
bancàries a la devolució de totes les quantitats percebudes de forma indeguda  des  del  
primer  dia  més  els  interessos  legals  i  a  assumir  les  costes processals. 

És el cas de dues sentències recents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que 
declaren abusives les clàusules sòl, d'una banda, i les clàusules de venciment 
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anticipat, per l'altra. Aquestes dues sentències, doncs, obren la possibilitat de  
reclamar a milions de persones que han signat una hipoteca i especialment a  aquelles  
que  s'han  vist  immerses  en  un  procés  d'execució hipotecària. 

Hi ha ajuntaments com el d'Azuqueca de Henares que han promogut demandes 
col·lectiva d'afectats per clàusules abusives en hipoteques contra diverses entitats  
bancàries. En el cas d'aquest municipi de Castella La Manxa, es va presentar una 
demanda que agrupava 179 famílies del municipi afectades per les clàusules sòl, i la 
justícia els ha donat la raó. 

Cal, doncs, que les administracions posin al servei de la població tots els serveis 
necessaris d'assessorament i informació, com també que promoguin accions 
col·lectives per tal d'actuar contra els abusos bancaris de la manera més eficaç i 
accessible per a la ciutadania. En cas de Girona, òrgans i espais com l'Oficina 
Municipal d'Habitatge i la Taula de Coordinació Local pel Dret a l'Habitatge són els 
adequats per desenvolupar aquestes tasques amb els recursos necessaris. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple 
municipal l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Impulsar una demanda judicial col·lectiva que agrupi afectats i afectades de   
Girona per clàusules abusives en hipoteques signades amb entitats bancàries. 

Segon.- Elaborar, durant el primer semestre del 2017, un pla de treball consensuat  
dins  la  Taula  de  Coordinació  Local  pel  Dret  a  l'Habitatge  i  que  es pugui   desplegar   
per   part de l'Oficina Municipal d'Habitatge, que prevegi l'execució de l'acord anterior 
així  com altres mesures d'assessorament i suport municipal a persones afectades per 
clàusules abusives. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, passaríem al punt de 
l’ordre número 27, la moció que, en aquest cas, presenta el Grup Municipal CUP - 
Crida per Girona. El substanciarà la senyora Pèlach.  

Endavant. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. En 
primer lloc, jo espero que en aquest cas sí, doncs, tinguin, perquè els l’he feta arribar 
jo mateixa, però, a més a més, em consta que des de Secretaria també els han fet 
arribar, la versió final de la moció.  

En aquest cas, sí que volia demanar disculpes a tots els grups municipals pels 
diversos canvis que ha patit aquesta moció. He intentat en tot moment informar-los 
dels canvis que anaven succeint-se, però, en qualsevol cas, entenc, doncs, que això sí 
que genera a vegades unes dificultats de preparació. I, per tant, demano disculpes en 
aquest sentit. 

Aquesta moció es presenta amb l’objectiu d’atendre una necessitat ben real, no?, que 
és el fet que actualment hi ha milers de ciutadans i ciutadanes a la ciutat de Girona, 
però també, doncs, arreu de Catalunya i arreu de l’Estat espanyol que han estat 
víctimes de l’aplicació de clàusules abusives en hipoteques per part de les diverses 
entitats bancàries. Son clàusules en formes diverses: coneixem les clàusules sòl o les 
de venciment anticipat, però n’existeixen moltes altres, de clàusules que han estat 
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considerades abusives, a algunes de les quals ja hi ha sentències que declaren la 
nul·litat d’aquestes clàusules i fins i tot, doncs, aborden, el tema de la retroactivitat 
amb què s’ha d’aplicar aquesta entesa nul·litat de les clàusules.  

Hi ha sentències, doncs, que s’han emès ja tant arreu de l’Estat espanyol, però també 
sentències que han arribat ja al tribunal europeu i que, per tant, d’alguna manera, 
donen fermesa a aquesta informació i aquesta dictaminació de les característiques 
d’aquesta abusivitat. 

Aquestes clàusules, aquestes sentències obren la possibilitat, evidentment, doncs, a 
milions de persones arreu que han signat una hipoteca i especialment sobretot 
aquelles que s’han vist immerses en un procés d’execució hipotecària, que no només 
veuen la possibilitat de reclamar aquestes clàusules, sinó, a més a més, les despeses 
que ha comportat tot el procés d’execució hipotecària, la mateixa execució és possible 
que pugui arribar a revertir-se, fins i tot, per què no?, reclamar danys i perjudicis del 
que han hagut de viure com a conseqüència d’aquesta estafa reiterada i orquestrada 
per part de les entitats bancàries. 

En aquest context i amb aquesta voluntat d’atendre aquesta demanda, vam presentar 
la moció. Llavors, els poso en context també que aquest matí hem pogut parlar amb la 
regidora Maria Àngels i en aquestes converses, doncs, hem conegut allò que 
nosaltres, ens sap greu, no coneixíem, que és que des de l’Ajuntament de Girona 
s’està fent ja una tasca en un sentit similar al que proposàvem nosaltres. 

És arran d’aquestes converses que nosaltres hem fet una proposta de modificacions 
en pro que pogués ser aprovada aquesta moció. Quines són aquestes modificacions? 
Doncs, en primer lloc, és entendre que el Govern, diguéssim, en un moment 
determinat opta perquè sigui des de l’OMIC que s’impulsi aquest assessorament. 
Estem d’acord que aquesta és una via també correcta, tot i que inicialment nosaltres 
havíem plantejat la possibilitat que fos des de l’Oficina d’Habitatge i de la Taula pel 
Dret a l’Habitatge, perquè, doncs, enteníem que també tenia una relació directa en la 
matèria. Però, evidentment, entenem també l’interès que això es tracti des d’una 
vessant de consum i, per tant, ens sembla també molt correcte. 

Però entenem…, o sigui, des que l’OMIC assumeix aquest tema i estableix aquest 
conveni que hem conegut que existeix amb l’Adicae, sí que hi ha una sèrie de 
mancances que encara avui són vigents i, per tant, doncs, decidim reorientar la nostra 
moció atenent aquestes explicacions i fent una sèrie de noves propostes més tenint en 
compte el que ja s’està fent, però també el que manca en aquest conveni i en las tasca 
que s’està fent actualment a l’Ajuntament. 

Per això, doncs, demanem que s’augmenti el conveni, tal com ja ens han dit que es 
preveu fer; per tant, ens sembla molt oportú, ja que tractem aquest tema en la moció, 
que quedi palesa aquesta necessitat d’augment del conveni, tenint en compte que 
aquest tema és molt actual i, per tant, en breu segurament apareixerà, augmentarà 
molt la demanda d’aquest tipus d’assessorament. 

També volem incloure, doncs, el fet que es faci una campanya informativa específica, 
tant en sessions informatives als centres cívics, però també una campanya important 
de difusió per intentar arribar al màxim de ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, 
que els arribi aquesta informació i que s’està fent aquesta tasca d’assessorament i la 
possibilitat de presentar demandes individuals o col·lectives als bancs per aquestes 
clàusules. 

Entenem que és molt important aquesta tasca d’informació i difusió, tenint en compte 
que, evidentment, jo desconeixia, però ja em sap greu ser una mica pedant en aquest 
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sentit, però crec que em puc considerar una ciutadana més o menys informada; si jo 
desconeixia, doncs, l’existència d’aquesta possibilitat, entenc que són molts i moltes 
les ciutadanes de la ciutat que també la desconeixen. I, per tant, ens semblava molt 
important. Però també sobretot que es fes un enllaç amb l’Oficina d’Habitatge i amb la 
Taula d’Habitatge, uns ens que, evidentment, són molt representatius en tota la 
matèria d’habitatge i, per tant, en tot aquest tema també de les clàusules abusives. I 
que es fes un enllaç i un treball també conjunt en el sentit que s’expliqui a la Taula 
d’Habitatge, doncs, quin és aquest conveni que existeix i quines són les condicions 
d’assessorament que s’estan oferint actualment, però també una carta informativa que 
s’enviés a tots els contactes de què actualment disposa l’Oficina d’Habitatge amb 
relació a informar d’aquesta nova possibilitat i aquest assessorament que s’està 
oferint. 

És evident que…, per nosaltres se’ns fa evident, diguéssim, que no s’està donant tot el 
pes i la difusió necessaris al suport municipal en la defensa d’aquesta causa i per això, 
doncs, ens semblava oportú mantenir la moció reconduint-la en el sentit i tenint en 
compte el que ja s’estava fent i que avui hem conegut. 

En qualsevol cas, els faig saber que des del Govern ja m’han comunicat aquest migdia 
tarda, doncs, que tot i així hi votarien en contra; per tant, doncs, estic a l’expectativa 
una mica de quines són les explicacions que des del Govern donaran al fet que votin 
en contra d’aquesta moció. 

Tot i així, doncs, demano a la resta de grups municipals que hi votin a favor, perquè 
ens sembla molt oportú, i que crec que tot i que hem potser baixat una mica el to de 
demanda col·lectiva que nosaltres inicialment volíem donar a aquesta moció, sí que 
segurament ha quedat més reforçada perquè té en compte la tasca que ja s’està fent a 
l’actualitat des de l’Ajuntament de Girona. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
jo li accepto les disculpes, però és complicat, ha sigut complicada aquesta moció, més 
que re, senyora Pèlach, perquè vostè em reconeixerà que de la primera moció que 
presenten a l’última canvia substancialment. Per tant, jo també demanaria que, home, 
les mocions que es presenten amb sis dies d’antelació entre que es presenten i van al 
Ple, intentem que no tinguem aquests canvis tan substancials. 

I, a més, li he de dir, jo em pensava que l’havia canviat perquè la tenia pactada; ara 
veig que no, cosa que encara és més complicat d’entendre en el sentit del canvi que 
ha tingut. 

Miri, jo puc compartir la preocupació pel tema de les clàusules abusives, sobretot el 
tema de les clàusules sòl, que és el més conegut i que afecta, doncs, un gran nombre 
de persones. Vostè en la seva explicació feia referència a les sentències fermes que hi 
ha de tribunals a Espanya i també de tribunals europeus, i és veritat, i arran de tot 
això, i, per tant, crec també que vostè, home, hagués sigut just que parlés de tot allò 
que ja s’ha fet per donar solució a aquesta problemàtica. 

Miri, més de 250 diputats del Congrés dels Diputats, per tant, gairebé el 80 per cent 
del Congrés dels Diputats, han arribat a un acord; no és un acord entre PSOE, PP i 
Ciudadanos, també hi ha Coalició Canària, també hi ha el PNV. Per tant, crec que 
quan en el Congrés dels Diputats, que és on es regula i es legisla en relació amb 
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aquest tema, s’arriba a un acord i s’aprova un decret llei en el qual es dóna més vies i 
més oportunitats als afectats per no haver d’anar a la via judicial, doncs, crec que, 
home, com a mínim, si parlen del tema, el mínim que podrien fer és fer referència a tot 
allò que s’ha fet. 

Vostè pot considerar que és poc, jo li ho respecto. Però, com a mínim, en aquests 
moments els afectats tenen una via que fins ara no tenien, una via que, a més, els pot 
ajudar molt amb relació que ells mateixos directament arribin a un acord amb l’entitat 
bancària corresponent, la qual els permeti no tan sols arribar a aquest acord econòmic 
i, per tant, que els retornin els diners cobrats indegudament amb relació al que 
marquen les sentències, sinó que, a més, en un termini de tres mesos, que en un 
termini de tres mesos ells puguin cobrar aquests diners i, a més, en efectiu si ells 
volen, o que els repercuteixi l’entitat bancària reduint-los quota de la hipoteca que 
encara els queda per pagar. Per tant, crec que aquesta via és important. I, per tant, les 
demandes judicials col·lectives en aquests moments poden perjudicar més que altra 
cosa els afectats. 

I jo crec que aquest punt vostès no l’han tingut en compte: en aquests moments, les 
demandes col·lectives poden perjudicar més que altra cosa, perquè cada cas pot 
arribar… Hi ha entitats bancàries que ja han sortit públicament a dir que intentaran 
arribar a acords amb tots els afectats que tenen. Per tant, home, no tanquem la porta 
directament als afectats per vendre’ls una cosa que encara no sé ben bé què és el que 
venen, eh?, de gran demanda col·lectiva quan a nivell individual els pot sortir molt més 
a compte en el sentit d’arribar abans a un acord i que els retornin els diners cobrats 
indegudament. 

Per tant, nosaltres no donarem suport a aquesta moció. Jo no sóc contrària que la 
informació que s’està donant des d’aquest Ajuntament es reforci; jo crec, és més, que 
per part de l’equip de govern se té previst i en la Taula de l’Habitatge també, i, per tant, 
tot allò que es pot reforçar es va reforçant. En el que considero que vostès segueixen 
insistint, en aquest cas, en l’últim punt és en aquesta mania que tenen vostès –ho 
sento molt, és així– de les demandes col·lectives. Escolti’m, no tregui possibilitats als 
afectats que puguin arribar a acords individuals que els beneficiï molt més que les 
demandes col·lectives. 

Les entitats bancàries, amb aquest decret llei, saben perfectament que si arriben a 
judici, perquè la via judicial en cap moment es tanca, l’únic que no es pot fer és fer les 
dues alhora, però si s’intenta un acord a nivell individual i no s’arriba a la via judicial 
sempre seran a temps a anar-hi. I, a més, les entitats bancàries saben que si a la via 
judicial el pacte que finalment el jutge decideix és superior o igual al que 
individualment no han volgut arribar, hauran de pagar les costes del judici.  

Per tant, escolti, el decret llei està fet perquè s’arribin a acords personals, perquè la 
gent pugui recuperar els diners i, per tant, està fet pensant en els afectats. I no només 
això, és més, per part del Govern s’està ja parlant amb els diferents grups polítics del 
Congrés dels Diputats per també modificar la Llei hipotecària, per millorar-la, per 
avançar en temes sobretot de transparència i d’obligació que les entitats bancàries 
hagin de donar més i millor informació d’allò que ofereixen als seus clients amb relació 
als diferents productes bancaris.  

Per tant, el decret llei aprovat és un primer pas, però ara s’està treballant també en la 
reforma de la llei hipotecària, que és l’altra part que hem d’acabar de solucionar 
perquè no es torni a repetir el que ha passat i que ens ha portat a tenir aquestes 
clàusules abusives, sobretot, hi insisteixo, en el tema de les clàusules sòl. 
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Per tant, nosaltres no donarem suport a la moció. I pensem que haurien de ser més 
oberts de ment, reconèixer allò que s’està fent i s’està avançant i no només tancar-se 
en allò que vostès, doncs, insisteixen, insisteixen i que els és igual el que facin els 
altres, perquè vostès estan tancats en la seva obsessió de la demagògia pura i dura 
de seguir mostrant una realitat que no existeix. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot un parèntesi: 
senyor Calvo, al meu pesar no –al meu pesar no–, perquè tant de bo propostes com 
les que vostès han presentat avui no s’haguessin de presentar en cap ajuntament ni 
s’hagués de presentar cap proposta al Parlament perquè tinguéssim assumit tot això, 
perquè tinguéssim aquestes necessitats cobertes. I per si no ho sap, li recordo que el 
partit que més propostes socials ha presentat al Parlament de Catalunya ha sigut 
Ciutadans. 

Pel que fa a la moció de la CUP, sí que és cert que se’ns ha fet complicat. Li agraïm 
que hagin estat en converses permanents i que ens hagin notificat tots aquests canvis 
que han anat fent a la moció. 

Els hem de dir que entenem l’esperit de la moció i que valorem molt positivament la 
voluntat de donar servei i assistència als afectats per les clàusules abusives. En 
aquest sentit, comentar que Ciutadans va ser la primera força política a presentar una 
proposició no de llei al Congrés dels Diputats perquè el Govern nacional engegués la 
maquinària per resoldre els casos existents al nostre país.  

Fruit de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els nostres 
esforços i també de la pressió social, s’ha arribat a un acord entre les principals forces 
polítiques del nostre país, amb el Partit Popular, Partit Socialista, Ciutadans, també 
altres partits amb representació al Congrés dels Diputats per la creació d’un 
mecanisme extrajudicial i un altre de judicial per als casos en els quals no hi hagi 
acord. 

Confiem en la bona marca de l’acord i de la posada en pràctica de les mesures 
necessàries per arreglar els processos de manera extrajudicial de manera definitiva 
entre els afectats i els bancs.  

El gran volum de persones afectades per aquests casos poden provocar una afectació 
al sistema judicial, un alentiment de les sentències, la saturació dels professionals als 
jutjats i un endarreriment efectiu en tot el procediment. 

La reparació dels danys via extrajudicial pot accelerar la resolució, així com el 
cobrament de la majoria dels casos. Determinats bancs inclús ja han actuat amb 
celeritat acceptant la reparació immediata dels casos per estalviar temps, tràmits i 
costos a tots els nivells. 

Per aquests punts que els hem exposat és pels quals el meu grup no els votarà a favor 
aquesta moció, tot entenent la urgència social que motiva aquesta moció, però que ja 
està en vies de resolució gràcies al treball i a la feina dels nostres companys del 
Parlament, a l’entesa amb els partits majoritaris del Congrés dels Diputats i a la 
pressió social. 
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Pel que fa la moció, per la forma de la seva presentació i discurs inicial, està clar que 
no podem fer una altra cosa que abstenir-nos, tot lamentant les formes i el to que 
s’havia fet servir en aquesta redacció inicial de la moció que avui ens presenten. 

Gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Doncs, nosaltres sí que 
donarem suport a la moció que presenta la CUP. 

La clàusula sòl constitueix un desequilibri en els drets i obligacions de les parts en 
perjudici de les persones consumidores. Segons algunes estimacions, pot haver-hi 
entre 2 i 3 milions de contractes amb aquest tipus de clàusula; per tant, pensem que la 
iniciativa de generar que des dels ens locals es treballi per acompanyar les persones 
que han vist en un moment de la seva vida com aquesta clàusula sòl l’haurien 
d’arrossegar al llarg de tota la seva hipoteca és bona. 

La sentència de 21 de desembre de 2016 estableix que la declaració judicial del 
caràcter abusiu d’una clàusula ha de tenir com a conseqüència el restabliment de la 
situació que es trobaria el consumidor si no hagués existit tal clàusula, en 
conseqüència, la declaració del caràcter abusiu de les clàusules sòl ha de permetre la 
restitució dels avantatges obtinguts indegudament pel professional en detriment del 
consumidor. 

Malgrat tot això, hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que 
no és d’aplicació immediata, sinó que haurà de ser adoptada pel Tribunal Suprem en 
les properes declaracions de nul·litat d’aquestes clàusules. Així mateix, tampoc les 
declara nul·les en tots els casos. Per la qual cosa, les persones consumidores hauran 
de seguir exigint la declaració de nul·litat i en cas de sentència favorable, que se’ls 
retornin tots els diners pagats de més fins a la firma de la hipoteca. 

Mentre que les associacions de persones consumidores i usuàries consideren que en 
cap cas els costos del procés haurien de recaure entre els clients afectats i que aquest 
no ha de dilatar-se en el temps, l’Associació Espanyola de la Banca, que agrupa els 
bancs implicats, mantenen que caldrà esperar a veure com es traslladarà la sentència 
a la jurisprudència espanyola. Nosaltres no estem d’acord que es judicialitzin aquests 
temes. Pensem que les mateixes associacions han demanat la no-judicialització. 

El Reial decret 1 de 2017 no aclareix quina és la fórmula ni els factors de càlcul de la 
quantitat que les entitats hauran de tornar als clients, la qual cosa obre el pas a 
acceptar que les entitats podran fer a partir d’aquest decret ofertes per sota del valor 
real de les quantitats deduïdes per l’ús de les clàusules anul·lades per la legislació 
europea. 

Per tant, pensem que s’hauria de fixar una norma complementària que el que fes és 
exigir el càlcul obligatori i transparent del deute a retornar que garanteixi la integritat 
dels interessos econòmics dels ciutadans en qualsevol solució extrajudicial del 
conflicte, perquè, si no, seria seguir permetent el desequilibri entre entitats i 
consumidors. 

Davant d’aquesta situació, cal que les administracions públiques ajudin la ciutadania i 
posin a disposició dels seus ciutadans l’assessorament, com les oficines que tenim a 
l’Ajuntament de Girona o els consells comarcals o la Diputació o la Generalitat o a 
través de les agències de consum. Es fa imprescindible oferir l’accés a un 
assessorament de primera acollida amb caràcter objectiu, gratuït i universal, tant per 
identificar correctament cada casuística, indicar-ne les passes a seguir, com per poder 
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garantir la defensa jurídica de les persones i/o dels col·lectius més vulnerables que no 
poden accedir als honoraris previs necessaris per interposar les seves demandes civils 
quan les entitats no l’atenguin d’ofici. I aquest tipus de consulta suposa més de la 
meitat de les consultes ateses a les oficines municipals d’atenció al consumidor d’arreu 
de Catalunya; per tant, la problemàtica és important: més de la meitat de les consultes 
que reben tenen a veure amb això. 

És veritat que l’Ajuntament de Girona disposa d’una oficina municipal d’habitatge on 
s’informa i assessora els ciutadans, i en aquests i en molts altres aspectes. Però el 
que pensem és que a manca de poder-ho fer nosaltres com a govern legítim d’aquest 
país, hem d’instar el Govern de l’Estat a crear un òrgan de supervisió del compliment 
dels procediments per reclamar l’extorn de les quantitats indegudament cobrades i 
establir un mecanisme de sanció, i també que es comuniqui al Banc d’Espanya que 
com a organisme regulador faci eliminar les clàusules sòl de tots els contractes 
europeus i com a conseqüència de la sentència europea. I alhora reclamem que es 
garanteixi la transparència i correcció en el càlcul del deute de les entitats bancàries 
en el procés que obre l’esmentat decret. 

Finalment, també reclamem a aquest Govern de l’Estat espanyol que desenvolupi una 
legislació que asseguri la transparència dels productes bancaris comercialitzats, la 
seva correcta comunicació a les persones contractants d’aquests productes, 
acompanyada també d’un règim sancionador rigorós que faci que aquesta situació no 
es torni a repetir.  

Per tot això, manifestem el nostre vot favorable a la moció. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, 
nosaltres manifestem, com ja hem dit a la regidora Pèlach, el nostre vot no serà a 
favor d’aquesta moció, perquè entenem que no té cap recorregut, ja que ja li he 
manifestat a ella que segons els Tribunals Suprem només les associacions de 
consumidors i usuaris són les úniques legitimades per poder presentar demandes 
col·lectives en nom i representació dels interessos generals de les persones 
consumidores i usuàries. 

La veritat és que quan me vaig llegir la primera moció, vaig veure que alguna cosa 
passava, i aquest matí a primera hora el primer que he fet és anar al grup municipal, al 
despatx del grup municipal i parlar amb ells perquè m’ha sorprès, perquè ells 
normalment s’ho preparen molt i tenen coneixement de les coses, i me va donar la 
sensació que realment no sabien el que estaven fent. I per això jo he anat i li he 
explicat… Bé, en aquesta moció és veritat, en aquesta moció crec que no tenien la 
informació prou detallada i, per tant, hem…, bé, igual que altres vegades dic que ho 
porten molt ben preparat, aquesta vegada no m’ha fet aquesta sensació; m’ha fet la 
sensació que, bé, havien vist que hi havia diferents ajuntaments on s’havien fet 
aquestes mocions i que s’havia portat aquí sense tenir un coneixement per part del 
que es feia a l’Ajuntament.  

Els hem explicat el que es feia, els hem explicat que es portava des de l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor, que l’any 2014, quan l’alcaldessa era regidora, 
es va signar un conveni amb l’associació de consumidors Aicec-Adicae, en el qual es 
va buscar el millor assessorament que hi podia haver, els millors professionals, la gent 
que més expertesa tenia en coneixement de temes bancaris, i per tant, es va signar 
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aquest conveni en el qual era per assessorar, per ajudar, juntament amb l’OMIC, totes 
aquelles persones que estaven afectades per les clàusules terra i per altres serveis 
financers. I, per tant, érem pioners, perquè avui se’n parla molt, però és que a l’any 
2014 no en parlava absolutament ningú. 

En virtut d’aquest conveni, un cop a la setmana vénen aquesta gent a informar, bé, a 
assessorar més que informar, perquè la nostra oficina quan ve una persona amb una 
escriptura hipotecària el primer que es fa és mirar si realment està afectada per la 
clàusula terra o no, perquè no totes les hipoteques estan afectades. Si està afectada 
és quan llavors se li dóna una sol·licitud que pot aportar al banc demanant la devolució 
d’aquests pagaments que havia fet i arribar a un acord amb el banc. I, realment, molts 
han arribat a acords amb el banc si els ha sigut satisfactori. I si no, per això teníem a 
l’oficina els assessors de l’Aicec-Adicae per anar més enllà i poder fer aquestes 
demandes. 

Per tant, jo crec que és important saber que s’estava fent això, que, bé, nosaltres des 
de fa molt de temps que ho estem fent, no és des d’ara. I, per tant, nosaltres entenem 
que nosaltres no podem donar suport a aquesta moció, en primer lloc, perquè funciona 
bé, és un servei que funciona molt i molt bé i la gent està satisfeta, i, per tant, el 
responsable de l’OMIC, en aquest cas, el senyor Enric Angelats, és una persona que 
està molt assabentada de tot, per això, quan he anat a parlar amb la senyora Pèlach 
hem anat nosaltres a buscar l’Enric perquè ens ho pogués explicar tot. 

I, per tant, nosaltres hi ha diversos motius pels quals hem de votar que no. Perquè, és 
clar, nosaltres un cop s’ha canviat la moció, jo és el que he comentat a la senyora 
Pèlach, home, no entenem per què hem de portar la moció sí o no sí quan realment us 
estem explicant tota la feina que us està fent. Perquè nosaltres què hem d’anar a 
votar, incrementar les hores d’atenció amb l’Adicae? Però si jo li he comentat: «Guaita, 
aquesta setmana passada vàrem tenir una reunió i vàrem dir, mira, només vénen el 
divendres al matí, el que volem acordar, arribar a un altre acord, que vinguin tot el 
dia.» Però és que això no és ara que ens ho posi aquí escrit, és que ja fa una setmana 
que hem parlat amb l’Adicae per tal de poder-ho fer. 

Què més hem de votar, realitzar sessions informatives? Però si fan sessions 
informatives al centre de Palau. Que potser s’han de fer en altres centres cívics? En 
podem parlar, però no cal una moció per fer això. Però ja es fan aquestes sessions 
informatives. 

Què més hem de votar, preveure l’assistència de persones d’assessorament de 
l’Adicae? És que ja es fa aquesta assistència. Per tant, nosaltres aquesta moció no 
ens aporta res de nou. 

I entenem que és una moció, al nostre entendre, una mica de cara a la galeria, perquè 
per portar-la per votar, però per votar què si ja ho estem fent? Què votem? Busquem 
un oportunisme polític? No entenem exactament què hem de fer.  

I, per tant, nosaltres també ens hem volgut informar i el que hem fet, perquè aquí se’ns 
està parlant de l’Ajuntament d’Azuqueca de Henares, però jo no sé si vostès hi han 
trucat o no, però nosaltres sí, hem trucat a l’Ajuntament d’Azuqueca d’Henares i hem 
trucat a l’Oficina de l’OMIC i ens l’han agafada de seguida. De seguida ens han agafat 
i el que ells ens han dit és que ells no han presentat mai una demanda col·lectiva –ens 
ho han dit clarament–, sinó que el que han presentat és una demanda agrupada, que 
és molt diferent d’una demanda col·lectiva. Per tant, crec que és important que 
s’informés el que és una demanda col·lectiva i el que és una demanda agrupada; són 
coses molt diferents, perquè els ajuntaments no poden presentar demandes 
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col·lectives. Per tant, no entenem quan diguem «donar suport al públic a demandes 
col·lectives presentades a través del conveni de l’Adicae.  

Per tant, no entenem cap dels punts que hàgim de votar; no entenem el perquè ho 
hem de votar. I dir que ja s’ha fet una demanda col·lectiva des de l’Adicae de Girona 
contra una entitat, que també vostès saben que ho hem explicat.  

I una altra cosa de la qual vostès no estaven informats, i crec que és important: quan 
vostès me parlaven de la Taula de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, doncs, 
haig de dir-li que el 31 de gener –i vostè ha rebut aquest mail– se’ls convoca a la Taula 
de Coordinació Local pel Dret a l’Habitatge, el dia 14 de febrer, que crec que és demà 
a les cinc hores, i un dels punts de què parlarà és de les clàusules terra de coordinació 
local. 

Per tant, és que no entenem aquesta moció i, per tant, nosaltres entenem que estem 
fent aquesta feina, l’estem fent ben feta, té èxit, la gent està contenta. I entenem que 
aquesta moció no era el moment de portar-la. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si volen fer 
alguna reflexió. Endavant. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, em sembla que sí. A veure, en 
primer lloc, nosaltres no hem demanat mai que l’Ajuntament de Girona presenti una 
demanda col·lectiva, mai, ni a la primera moció ni a la segona, sinó el que demanem 
és que impulsi un demanda col·lectiva en la línia del que va fer d’Azuqueca d’Henares. 
Si m’he equivocat en el concepte judicial, perdoni, no sóc advocada. En aquest cas, 
vostè m’acaba de dir que, per exemple, des d’Adicae sí que s’ha promogut una 
demanda col·lectiva, en aquest cas, per tant, sí que entenc que dallò; per tant, no deu 
ser tan diferent i, per tant, possible sí que deu ser. No que la presenti l’Ajuntament, que 
no ho hem demanat mai, sinó que ho impulsi i que faciliti que els ciutadans s’organitzin 
per presentar aquesta demanda. Això és el que hem demanat, tant a la primera moció 
com a la segona. 

En segon lloc, aquesta moció –per aclarir també– és redactada nostra, no respon a 
cap moció que hàgim copiat d’enlloc, si és el que ha intentat insinuar, sinó que respon 
a una xerrada informativa que vam fer nosaltres també com a CUP - Crida per Girona 
a la qual van acudir unes seixanta persones, que en concret la vam fer en el municipi 
veí de Salt, però, per tant, va venir gent tant de Salt com de Girona. I cap d’aquestes 
persones coneixia aquesta feina d’assessorament que està fent l’Ajuntament de 
Girona; per tant, aquí tenim un problema. Si no el volen reconèixer, doncs, no el 
reconeguin, però tenim un problema claríssim que aquest servei no està arribant a tota 
la gent que en podria ser usuària. I si no volen aprovar la moció que al que ve és a 
intentar solucionar aquest tema, doncs, no l’aprovin. Però, com a mínim, si us plau, 
reconeguin aquest problema, perquè, evidentment, estem parlant que això el nombre 
de persones que estan afectades per aquest tipus de clàusules sòl de les seves 
hipoteques és enorme. Si estem parlant que han atès –i li he posat aquí els números– 
221 consultes, 102 persones, que, a més, d’aquestes 102 persones ja m’ha dit, igual 
que de les sessions informatives que organitzen al Centre Cívic de Palau que ve gent 
no només de Girona, sinó de tota la província. Per tant, estem parlant d’una mínima 
part de les persones que es poden veure afectades, que estan afectades per aquestes 
clàusules. No estem arribant a tota la gent que cal, això és evident, no hi estem 
arribant. Per això, nosaltres hem modificat la moció per intentar superar aquestes 
limitacions. 
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Ara, jo em penso que segurament és cert que no teníem tota la informació, 
precisament aquest és el problema que li estic fent evident.  

I em sap greu que digui que el 2014 no en parlava ningú; home –home–, no en parlava 
ningú, em penso que les PAH fa molt més temps que vostès que estan parlant de les 
clàusules abusives i fa molt més temps que estan presentant demandes en aquest 
sentit. Si avui en dia les tenim al Tribunal Suprem o les tenim al Tribunal Europeu de 
Justícia, precisament és perquè fa molts anys que estan fent recorregut, aquestes 
demandes, en el marc de la justícia espanyola, que, com vostès alguns ja han dit, és 
prou lenta i prou deficitària. 

Si no volen votar mocions, doncs, no ho sé, expliqui’ns per què. En altres ocasions ja 
hem tingut la sensació que tenim avui, que és que a vegades el que no volen és votar 
mocions, i no és pas la primera vegada que tenim aquesta sensació, no només a 
nosaltres, sinó d’altres grups municipals també. 

Però, és clar, és que en aquest cas, a més a més, em sembla que hi ha un problema 
afegit que és que tampoc volen que es faci públic, no?, que voten unes mocions que 
podrien anar en contra dels bancs, perquè ja sabem que també hi ha molts partits 
polítics que, evidentment, depenen de les entitats bancàries i, per tant, és molt 
incòmode que es faci públic, doncs, que poden fer accions que vagin en contra 
d’aquestes entitats bancàries. I a mi em sembla que això també plana avui en la seva 
decisió. 

En relació amb els comentaris que ha fet la senyora…, i no posaré com sí ha fet vostè 
el tècnic pel mig, perquè em sembla que no correspon, perquè si vol, demà tornem 
anar a parlar amb el tècnic, no?, i li expliquem aquestes propostes si li semblarien bé o 
no. 

Amb relació als comentaris que ha fet la senyora regidora Veray, a veure, em penso –
em penso– que el decret que ha aprovat l’Estat, doncs, m’atreveixo a dir que sí, que 
l’ha pactat més amb les entitats bancàries que no pas amb els usuaris o amb les 
persones afectades. És un decret que realment, doncs, ja li ho ha explicat el regidor 
Ricard Calvo, que té molts dubtes, moltes mancances, però és que encara més n’hi 
diré una altra: que, a més a més, resulta que envaeix les competències de Catalunya; 
Catalunya resulta que té competències en mediació i, per tant, no seria d’aplicació en 
el nostre país, perquè Catalunya té, sí, en aquest cas, competències de mediació, que 
és el que aborda aquest decret.  

Per tant, entenem que és molt oportú continuar plantejant propostes en aquest sentit i 
propostes que, evidentment, estiguin suportant i al costat de les persones afectades, 
de les persones que durant molt de temps han hagut de patir els abusos de les entitats 
bancàries. 

Té gràcia, senyora Pujola, que avui en dia, per exemple, parli d’alentiment de la 
justícia que pot suposar tot això, com també ho ha esmentat, doncs, la regidora Veray; 
em sap greu, sincerament, perquè ningú ha parlat de l’alentiment de la justícia quan 
durant tots aquests anys les entitats bancàries un dia rere l’altre han anat presentant 
execucions hipotecàries, que també, evidentment, feien el seu curs a la via judicial. 
Ningú no li ha preocupat que alentís la justícia el fet que les entitats bancàries anessin 
tirant fora de casa seva la gent. Però ara que la gent s’ha apoderat, té les eines per 
reclamar, ara resulta que la via judicial no funciona per a aquesta gent, perquè es veu 
que ara, doncs, alentiríem la justícia. O sigui, fins ara sí, però ara que tenen la paella 
per mà, ara resulta que ara han de trobar unes vies, com que fins ara ningú se li ha 
ocorregut posar-se al costat dels afectats i dir: «Senyores entitats bancàries, això que 
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fan no està correcte, no està bé, per tant, pactin abans de tirar la gent fora de casa, 
pactin.» Però ara, en canvi, les persones afectades que s’han vist expulsades de casa 
seva ara resulta que primer han de demanar si us plau al banc que els ha fet fora de 
casa seva que si us plau tingui en compte les seves demandes. I no poden anar pel 
dret i demanar una demanda judicial. Home, això és el que m’estan dient. 

Per tant, guaiti, tothom que voti el que vulgui, evidentment, però, si us plau, els agrairia 
que fossin una mica més coherents uns i altres amb totes les seves aportacions i les 
seves valoracions. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Veray. Alguna altra 
intervenció? La senyora Planas. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Miri, jo li demanaria a vostè coherència i 
veritats. Miri, de tot el que ha dit només estic d’acord en una cosa: efectivament, l’han 
redactat vostès aquesta moció amb la seva exposició de motius i el seu jo no sé si 
coneixement o desconeixement, el que sí sé és que el decret llei aprovat no se l’han 
llegit –no se l’han llegit–, el decret llei sí que no se l’han llegit. 

Senyor Calvo, li he de dir, vostè menys –vostè menys. I ha fet una cosa vostè que no 
havia fet la CUP aquesta vegada, que era copiar una moció tipus: vostè ha repetit aquí 
el que diu una moció tipus i marc d’Iniciativa per Catalunya, Podemos…, ara no sé 
quin partit és. Ha demanat les tres coses que demana aquesta moció marc que estan 
presentant a tots els ajuntaments, que ja li avanço que sobre la marxa la canvien 
perquè s’adonen que arriben tard i que moltes coses ja estan fetes. L’organisme de 
control i seguiment del desenvolupament del decret llei ja està previst en el mateix 
decret llei, la millora de la transparència amb relació als productes que s’ofereixen –
com li he dit– s’està treballant amb la reforma de la Llei hipotecària, que és a través 
d’on s’ha de millorar la transparència. I, home, vostè diu que el Banc d’Espanya mani a 
tot Europa; bé, no sé què en pensaran els altres països. Vostè ho ha dit així, no sé si 
és que s’ha «colat», però així ho ha dit. Per tant, crec que hauria de ser també una 
mica més prudent. 

Senyora Pèlach, a vostè se n’hi ha anat molt, a la seva part final s’ha tornat boja 
(remor de veus), s’ha tornat boja, o sigui, ningú –ningú– li ha dit –ningú li ha dit, ningú li 
ha dit– que s’obligui cap afectat a no anar a la via judicial, al contrari. No, no, no, 
escolti, el decret llei el que fa és permetre que hi hagi les dues opcions i cada afectat 
serà lliure si vol anar directament a la via judicial i no explorar… Vostè acaba de dir 
que se’ls obliga a pactar directament. Ho ha dit vostè, no ho he dit jo, ho ha dit vostè. 
Escolti, aquí no s’obliga ningú. Un afectat pot intentar arribar a un acord amb l’entitat 
bancària en la qual tenia ell la seva hipoteca i, per tant, aquestes clàusules abusives; 
pot intentar-ho o no. Si vol anar directament a la via judicial, va a la via judicial. 

I és més, intentar-ho no treu en cap moment que si no ho aconsegueix vagi a la via 
judicial. Per tant, el que fa el decret llei és donar més possibilitats.  

El decret llei està pactat amb les forces polítiques, no amb els bancs; ja et dic jo que el 
decret llei als bancs no ha agradat. I a certs bufets d’advocats que fan propaganda 
constantment a les teles tampoc, eh? Per tant, no ho digui.  

S’ha pactat amb els grups polítics i s’ha intentat donar una nova oportunitat als 
afectats: aquell que no vulgui intentar-ho, doncs, que no ho intenti; els que vulguin 
intentar-ho, deixin que ho facin, no? Vostè vol que tothom posi demandes. No… 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, que el mateix 
argument ja no… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  …deixin que ho intentin. 

Senyora Madrenas, és que ha dit que s’obligava a anar a un pacte individual i això és 
mentida. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ja ho ha deixat clar. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  I això és mentida. Bé, doncs, escolti’m, a mi em 
preocupa, eh?, a mi em preocupa que es vingui aquí ja no que no se sàpiga el que fa 
l’Ajuntament, és que a sobre es critiqui un decret llei que no s’han llegit. Sincerament, 
preparin-se millor. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Miri, senyora Veray, si us plau, parli per vostè i no 
parli pels altres. I vostè que és religiosa, si us plau, prediqui amb l’exemple, perquè 
criticar els altres que som mal educats, i vostè és força «faltona». 

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

Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, dir que nosaltres no hi 
donem suport, perquè entenem que no ens aporta res, aquesta moció; no ens aporta 
res de nou. Què ens aporta, que donem més publicitat? Doncs, es podria haver dit, ho 
acordem, però no cal una moció per dir: «Miri, nosaltres entenem que no tothom té 
coneixement…» Jo li dic que en té coneixement més gent de la que vostès es pensen, 
perquè no tothom –vostè només ha donat aquestes dades de les 220 i escaig 
persones–, però no tothom fa reclamacions, perquè hi ha gent que ve aquí, presenta 
l’escriptura i llavors resulta que no té clàusules terra. I, per tant, si no té clàusules terra, 
doncs, no hi ha res a fer-hi. I, per tant, llavors ja no han de fer la demanda. I hi ha altra 
gent que vol pactar, que per això nosaltres la sol·licitud la tenim per donar-la als bancs, 
i que decideix pactar. I que està lliurement de poder pactar, perquè prefereix… I hi ha 
altra gent que vol fer la reclamació judicial, que per això hi ha l’Adicae, els 
professionals, la gent per poder assessorar. 

I, per tant, nosaltres entenem que com a ajuntament fem un molt bon servei, i a més a 
més, se’ns diu i la gent està contenta. I fa molts anys que l’estem fent. 

Quan jo he dit que ara està de moda, ja sé que fa temps que es parla d’això, però que 
els ajuntaments comencessin a tenir aquest assessorament el 2014 li asseguro que 
eren poquíssims i ara n’hi ha pocs que el tenen, però és que el 2014 podríem dir que 
hem sigut pràcticament els pioners. 

I una altra cosa que voldríem deixar clara: ostres, nosaltres por als bancs, cap; quan 
decidim no aprovar una moció és collita pròpia, perquè pensem que si estem fent la 
feina, ho estem fent tot, la gent està contenta, per què hem d’aprovar una moció que 
ens està dient que fem exactament el mateix. Simplement és per això que no volem 
aprovar una moció en què el títol de la moció digui: «impulsar una demanda col·lectiva 
contra les clàusules abusives». Doncs, no volem aprovar una moció que digui 
exactament això ni en els termes, és simplement això, no és altra cosa. Perquè no 
se’ns aporta res, això és el que pensem. 

Moltíssimes gràcies. 

(La senyora Pèlach demana per parlar.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Breument, eh?, si us plau, que ja 
tothom… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, molt breument. Si el problema 
era el títol, em sembla que hem tingut espai suficient aquest matí per parlar-ne; per 
tant, no em digui que el problema ara és el títol. Per tant, m’han dit que no a tot, no 
m’han dit «el problema és el títol, intentem canviar-lo». Hagués sigut una opció, però 
no era aquest l’acord. 

I reiterar, o sigui, les demandes són molt concretes: són augmentar el conveni, són 
realitzar sessions informatives que no s’estan fent actualment en els termes que 
proposem als diferents centres cívics, és enviar una carta informativa a totes les 
persones assessorades a l’Oficina d’Habitatge, que no s’ha fet en aquests termes, és 
explicar a l’Oficina d’Habitatge aquest conveni, que no s’ha fet. I la convocatòria, si li 
interessa saber-ho, va arribar posterior a la presentació de la moció. I és realitzar una 
campanya informativa, perquè és evident que no està arribant a tothom a qui 
interessa. 

Per tant, són aquests els termes concrets. Deixar-los clar, perquè sembla que estem 
proposant una sèrie de coses que s’estan fent i aquestes coses no s’estan fent. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, si els sembla, passaríem 
a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, la 
moció presentada pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona per impulsar una 
demanda col·lectiva contra les clàusules abusives, amb el vot en contra dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, i el vot a favor 
dels grups municipals Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, i CUP 
- Crida per Girona, integrat per quatre membres. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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: 
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Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

A favor:  

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. 

 

28. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona en suport a la 
campanya "Bombes d'impunitat" 

El restabliment de la veritat és una condició ineludible en la lluita contra totes les 
formes  de  domini  i  opressió.  40  anys  de  dictadura  i  30  d'amnèsia  induïda  han 
intentat esborrar la memòria de tot un poble, de tota una generació. Esborrar la 
memòria d'un procés de canvi social esclafat per un cop d'estat militar, amb el 
suport decisiu de les potències nazi-feixistes. 

En violació del dret internacional i del dret de guerra el bàndol agressor va cometre 
nombrosos crims. Entre d'altres, l'Aviazione Legionaria i la Legió Condor,  amb  més  
d'un  miler  d'avions,  van  realitzar  de  manera  sistemàtica  els primers bombardejos 
de saturació dirigits explícitament a assassinar i terroritzar la població civil   
(Guernica, Màlaga, Barcelona, València, Baix Aragó). A Catalunya només l'aviació 
nazi-feixista va causar 5000 morts en els 181 pobles i centres  urbans  atacats,  amb  
milers  d'edificis  derruïts  i  danys  ingents  a  les infraestructures civils. 

Des de llavors i fins avui ni la República Italiana, ni Alemanya, successors dels 
estats agressors, ni l'estat espanyol, successor del règim instaurat pels colpistes de 
Franco, no han assumit la seva obligació de rescabalament simbòlic i material pel 
dolor i el terror escampats per les seves tropes. Ans al contrari la impunitat de què han 
gaudit els partidaris del franquisme dins de les fronteres espanyoles s'ha estès amb el 
pas del temps als països perdedors de la II Guerra  Mundial, obligats a compensar  tots  
els  països  víctimes  del  seu  bel·licisme,  però  no  als pobles d'aquest estat. 

Davant la passivitat i el capteniment poruc de les institucions catalanes, i la complicitat 
continuista de les espanyoles, ha de ser la societat, la mateixa que va patir els horrors 
dels bombardeigs, dels assassinats en massa i de dècades de repressió, la que 
exigeixi reparació pels crims comesos entre 1936 i 1939 per les tropes enviades per 
Mussolini i Hitler al costat dels sublevats franquistes. 

Girona va ser una de les ciutats víctimes dels bombardejos feixistes. En total hi va  
haver  cinc  bombardejos  en  diversos  dies  que  van  causar  la  mort  de  58 gironins 
i gironines i l'afectació de desenes d'edificis de la ciutat. A més a més, la majoria 
d'aquests bombardejos van ser dies abans del final de la guerra en una situació  de  
fugida  a  l'exili  i  moviment  de  milers  de  persones  sense  tenir  en compte en cap 
cas aquest context. Precisament aquest mes de febrer ha fet 78 anys del final de la 
Guerra i de la majoria dels bombardejos que van comportant conseqüències 
devastadores per la ciutat. 

Per tot això, el Grup Municipal CUP-CRIDA PER GIRONA en nom de la campanya 
"Bombes d'impunitat" proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER: Adherir-nos al manifest "Bombes d'impunitat" i donar  suport  a  les entitats  
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que el subscriuen així com donar suport a la seva presentació als consolats 
d'Alemanya i Itàlia a Barcelona i a les quatre seus de la delegació del Govern 
espanyol en territori català. 

SEGON: Formular, en col·laboració amb les associacions populars del territori i en  
el  cas  que  hi  hagi  casos,  demandes  concretes  de  rescabalament  que  es puguin  
dur a terme per edificis o terrenys que encara  estiguin  afectats  per  les conseqüències 
d'aquells bombardejos i de la confiscació feixista. 

TERCER: Estudiar des dels propis serveis jurídics possibles demandes per la via civil  
o contenciosa administrativa envers les institucions alemanyes, italianes i espanyoles 
pels danys causats. 

QUART. Aprofitar la conjuntura per donar suport al Pla de Fosses 2017 que el 
Govern de la Generalitat, a través del Conseller Romeva, ha anunciat per aquest any. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 28 de 
l’ordre del dia, en aquest cas es tracta… (l’alcaldessa estossega) –disculpin– d’una 
moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona en suport a la 
campanya «Bombes d’impunitat». I la defensarà el senyor Salellas.  

Endavant. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Intentaré no allargar-me molt perquè tothom ha pogut consultar la moció ja prèviament; 
en aquesta no hi hem tingut canvis, per tant, aquest argument no serà sobre la taula. 

El 4 de febrer, ara fa una setmana, feia setanta-vuit anys que les tropes feixistes, les 
tropes franquistes entraven a la ciutat de Girona. De la manera, jo diria, més trista que 
hi pot haver, els dies anteriors les aviacions, diguéssim, que donaven suport a les 
tropes franquistes van bombardejar la ciutat de Girona. Ho havien fet també 
anteriorment en dues ocasions, i les xifres –no les poso jo, sinó que les posen, doncs, 
les investigacions historiogràfiques– situen la mort de cinquanta-vuit gironins i 
gironines per culpa directa, causa directa d’aquests bombardejos que van haver-hi 
sobre la ciutat de Girona, que no només van provocar víctimes mortals, ja 
suficientment greus, sinó que, a més, van provocar una devastació important en 
edificis i carrers de la ciutat i de forma, encara més greu que és el tema dels 
bombardejos, totalment aleatòria i indiscriminada. 

Arreu de Catalunya aquesta va ser una situació que va passar. De fet, a l’octubre del 
38 ja hi havia 4.000 persones que havien mort per culpa dels atacs de l’aviació, 
diguéssim, del bàndol franquista, que estava recolzada per l’aviació feixista italiana i 
per l’aviació nazi alemanya. I a l’octubre del 38, 4.000 persones mortes i més de 6.000 
ferits. 

Després que, diguéssim, el franquisme guanyés la guerra hi va haver diversos judicis, 
com bé saben vostès –ara, precisament avui s’inaugurava la Setmana Carles Rahola, 
que com bé se sap és una persona de les que va ser afusellada–, però hi ha més de 
cinc-centes persones enterrades a la fossa del cementiri de Girona. 

La realitat i els fets són aquests i no és qüestió d’aquest grup si va anar així o va anar 
aixà; això són fets històrics que explica la historiografia d’aquest país. Davant d’això, 
creiem que l’Ajuntament de Girona s’ha d’implicar. Ho ha fet històricament, ho ha fet i 
s’ha de reconèixer que ha fet molts passos endavant, no diem pas que no. Però 
entenem que sempre es pot fer un pas més, i hi ha un manifest que ha tirat endavant 
un grup de gent, un col·lectiu que porta el nom de «Bombes d’impunitat» i el que 
demanem, precisament, és que l’Ajuntament s’adhereixi a aquest manifest, un 
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manifest, doncs, que va lligat a demanar que especialment l’Estat alemany i l’Estat 
italià, que són dos estats que en el seu moment van donar recolzament amb avions 
directes perquè es produïssin aquests bombardejos, doncs, facin reconeixements més 
explícits i fins i tot econòmics del que va suposar en aquell moment aquelles accions. 

Per això, els proposem adherir-nos al manifest. Proposem també que en el cas que hi 
sigui i tinguem aquesta informació, que hi hagi algun terreny o edifici, doncs, que en 
aquell moment es veiés afectat per tot això es pugui, d’alguna manera, iniciar un 
procés de recuperació; també que els serveis jurídics de la casa estudiïn si hi ha una 
capacitat per formular una demanda envers aquests responsables, i finalment, donar 
suport al Pla de fosses que el Govern de la Generalitat ha engegat per a aquest 2017 i 
que busca també recuperar i trobar moltes de les víctimes d’aquell període per part de 
la repressió feixista. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, he estat 
temptada de fer una intervenció que segurament hagués acabat altre cop amb una 
discussió amb vostè, i la veritat és que avui ja m’ha acabat la paciència en aquest 
sentit. 

Per tant, jo li seré molt ràpida: nosaltres hi votarem que no. Jo li ho vaig dir una dia i li 
ho repeteixo, és molt jove per viure amb aquest rancor que té; per tant, jo li demano 
que superi el passat –superi el passat– i se centri en el present, perquè és l’única 
manera de poder tenir un futur. 

Miri, vostè que ve aquí a donar-nos lliçons o a intentar-ho a tots en relació amb un 
període negre de la història d’Espanya i, per tant, també de la història de Girona, que 
és una guerra, a mi m’agradaria si vostè també demanarà perdó i em dirà a mi on està 
enterrada la meva àvia, en alguna fossa. No sé si a Girona o a Barcelona, perquè la 
van matar, la van afusellar, el bàndol contrari al franquista. Suposo que ho entén, era 
una guerra. 

Escolti’m, em sap greu, i tant, el meu pare tenia tres anys quan li van matar la seva 
mare i la meva tia sis mesos. Però era una guerra. I o superem tots aquest episodi i 
intentem les noves generacions viure en pau per construir un futur millor per a tothom 
o això serà impossible de superar. 

I, per tant, aquest tipus de mocions, sincerament li dic, senyor Salellas, que no aporten 
res de positiu en el futur que hem de seguir construint entre tots. L’únic que fan és 
tornar a posar sobre la taula un rancor que, malauradament, les generacions encara 
vives en aquesta ciutat que la van viure encara no l’han superat. I, per tant, els més 
joves hauríem d’ajudar que tots junts el superessin. 

I, per tant, jo li ho dic, superi el passat, centri’s en el present per poder millorar el futur, 
i posats a demanar, no doni la seva formació política, que això sí que està demostrat 
en fets, que fa cobertura a règims totalitaris com el de Maduro, a Veneçuela, o a 
persones condemnades per pertinença a banda armada, ETA, com és el senyor Otegi, 
al Parlament de Catalunya. Per tant, el que hauria de fer possiblement és demanar 
perdó a les més vuit-centes víctimes que hi ha hagut a Espanya a la banda terrorista 
ETA en els últims cinquanta anys. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, primer de tot m’agradaria 
fer un altre parèntesi –avui vaig de parèntesi en parèntesi–: jo no sé si és perquè sóc 
la més jove d’aquest Ple, però jo avui, sincerament, he sentit certa vergonya. Certa 
vergonya perquè hi ha hagut, crec, actituds totalment inacceptables, faltes de respecte 
que crec que no s’haurien de permetre mai en un ple. I ja dic, espero que no sigui 
perquè sóc la més jove i penso diferent de tots vosaltres: tots els que esteu aquí em 
traieu uns quants anys, però espero que aquesta diferència d’edat no faci que en 
aquest sentit penseu diferent i espero sincerament que no es tornin a repetir les faltes 
de respecte, doncs, que s’han tingut avui o que s’han tingut en altres plens, que de 
veritat demostrem tots que som adults, que tenim educació i que li demostrem a la 
gent de Girona que tot i tenir idees diferents sabem comportar-nos. 

Dit això, a mi aquestes mocions que ens presenten, de veritat, em fan pensar si 
realment venim aquí a fer feina o, sincerament, a passar l’estona. No ho sé, vostès 
saben exactament què pensem tots els aquí presents i saben que expressions com les 
que llegim al text són absolutament intolerables, senyor Salellas –són absolutament 
intolerables. 

Miri, vostès estratègicament avui ens presenten una moció que en altres termes es 
podria votar a favor, però que ni per les expressions que es fan servir ni pel lèxic ni pel 
rerefons és mínimament acceptable. Vostès potser es pensen que han vingut a 
mostrar-nos què és una democràcia i què no ho és. Alguns dels seus integrants fins i 
tot consideren que sense vostès ni existiria la democràcia ni existiria la llibertat, senyor 
Salellas. 

Jo no m’estendré gaire, de veritat, en aquesta moció, però el cert és que mentre gent 
de la CUP representava gent del Moviment de Defensa de la Terra, braç polític de 
Terra Lliure, que feia atemptats amb bombes, inclús amb resultats de mort, aquest 
país consolidava una democràcia i entrava a Europa. Mentre la gent de la CUP 
s’enorgullia dels seus vincles amb partits que al País Basc recolzaven els atemptats, 
altres es deixaven la pell i la vida per no claudicar amb els terroristes. I mentre la CUP 
porta al Parlament gent que no condemna els atemptats terroristes, nosaltres 
defensem la memòria de les víctimes. Mentre la CUP defensa tota lluita i un estat 
socialista ranci, altres veiem amb certa perspectiva la nul·la capacitat de generar 
convivència i riquesa a països que vostès tenen com a referent, com la Cuba del 
senyor Fidel Castro o la Romania de Ceausescu, països ben moderns, senyor 
Salellas, i autèntics exemples de democràcia i respecte a la llibertat i els drets humans. 

Aquí ni hi ha amnèsia induïda ni l’Estat espanyol és el successor del règim de Franco 
ni hi ha hagut capteniment poruc de les institucions catalanes; aquí el que hi ha, 
senyor Salellas, és una falta de respecte a tots aquells ciutadans que tant han fet per 
tirar un país endavant i per tenir uns valors de convivència, de respecte i sobretot de 
diàleg, senyor Salellas. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Roca… 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, la moció que 
ens ocupa parla de memòria. Deia Josep Pla que la memòria en totes les seves 
formes és profundament pertorbadora. La memòria històrica, que pot arribar a ser tan 
pertorbadora com la personal, és a més portadora de justícia. Però la desmemòria 
també ho és, de pertorbadora; la desmemòria és, precisament, una defensa de la 
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injustícia i de la no-reparació: el discurs de no obrir ferides es en realitat la voluntat que 
els ferides d’un bàndol es mantinguin obertes i les fosses comunes tancades. 

El pacte de silenci de la transició és avui una gran injustícia. Els qui defensem la 
recuperació de la memòria històrica ho fem senzillament per justícia i dignitat. 

El Govern català, i així ho esmenta la moció, està fent passos en aquest sentit, i el 
conseller Romeva, que va presentar fa pocs dies el Pla de fosses per al 2017, 
declarava que els objectius de l’executiu tenen a veure amb la nostra dignitat d’avui i 
amb la qualitat del nostre sistema democràtic ara. 

La moció que ens proposa la CUP parla específicament dels bombardejos de les 
aviacions italiana i alemanya sobre Catalunya i sobre Girona: 5.000 morts arreu del 
país, que van provocar aquestes bombes, 58 en concret a Girona. Pensem que 
demanar als estats successors dels responsables d’aquests bombardejos justícia i 
reparació és una qüestió de dignitat i, per tant, hi donarem suport. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, 
bona nit, regidors, és el primer cop que parlo i, francament, jo sí que parlo amb una 
mica de pesar de tot el que ha passat, no? M’ha sorprès bastant perquè els conec a 
tots. I nosaltres entenem que anar cap a aquest diàleg no és el més prudent ni el més 
sensat en el moment en què vivim, sobretot el nostre país, Catalunya, perquè 
realment…, i els ho dic sincerament, es fa un flac favor moltes vegades. 

I això ens ha fet en el nostre grup en el moment en què estàvem vivint plantejar-nos 
moltes opcions de vot davant de tot el que anava succeint.  

Mirin, fer memòria –fer memòria–, recordar i recuperar la gent que està enterrada ves 
a saber on, sigui del bàndol que fos, és un exercici de justícia, és un exercici de 
justícia envers les mateixes persones, famílies, ciutats i pobles. Evidentment que és un 
exercici de justícia. I l’exercici d’aquesta memòria no és una qüestió banal, senyora 
Míriam, no és una qüestió banal; és una qüestió important perquè si oblidem aquells 
execrables fets o les funestes accions bèl·liques que s’han dut a terme –i això no 
compagina amb el que volem fer com a poble, la base del sediment de la nostra 
construcció dels pilars–, evidentment, hi podem tornar a caure, i el que hem d’evitar és 
justament tornar a caure en aquests errors. 

I aquest és un tema de Girona i l’aviació que va atacar la ciutat de Girona –no hem 
d’oblidar que és la primera vegada que es posa en pràctica un tipus de guerra que es 
diu la guerra total, van tirar bombes més enllà del que era el front, van tirar bombes 
directament a les ciutats que estaven a darrere, aquella gent que fugia espantada pel 
que estava succeint. Si l’acte bèl·lic en si és criticable, aquesta actuació encara ho és 
més, i oblidar-la no la podem oblidar. 

A partir d’aquí què succeeix? Què hem fet? I li comentava jo avui al senyor Lluc 
Salellas abans d’entrar en el Ple. S’han fet coses, jo aquí els recomano…, he 
recuperat…, vaig parlar amb el senyor Boades i he recuperat un llibre molt interessant 
de bombes sobre Girona, que els recomano a tots que el demanin ara que tenim la 
possibilitat també de demanar els llibres que estan aquí a l’Ajuntament. Val la pena 
llegir-lo. És un record i cal tindre’l. S’han de fer més coses? N’estic segur. Es va 
recuperar el refugi, tenim, evidentment, un record de totes les víctimes que va haver-hi 
en el seu moment i anem cada any al museu, i hi ha altres publicacions que s’han anat 
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fent. Darrerament, l’alcalde Puigdemont en va fer una en què es veien els efectes de 
les bombes justament a la ciutat de Girona. 

Per tant, el record hi és i potser l’hem de fer més ampli. Perquè jo repassant el llibre 
me’n recordava del Consell Municipal on es van contractar molts de brigades i molts 
de voluntaris que van construir els refugis i els diferents elements de protecció de la 
ciutat de Girona. O tornar a repassar molts dels diaris que hi havia hagut i l’època de 
pànic que va suposar des del 36 fins al 39, que contínuament sonaven les sirenes més 
d’un cop, la dels Químics i d’altres que s’havien instal·lat aquí, quan no succeïa 
absolutament re. Evidentment, això ho hem de recordar. 

Què ens preocupa de la seva moció, senyor Salellas? I deixar-li el component del que 
ha succeït aquí, i li ho he dit. El tercer punt, ens fa la sensació i li dic que ens fa la 
sensació que criminalitza de forma genèrica dos estats en concret. I jo li puc ben 
assegurar que en aquests estats, a l’italià no tots eren feixistes ni a l’alemany eren tots 
nazis. I la sensació que té aquesta demanda posar contra aquests estats, crec que és 
demanar una factura de caràcter genèric que no sé si és bo o és dolent, no 
m’atreveixo a jutjar-ho. Però de primera instància, senyor Salellas, no em sembla la 
posició més adequada. 

Què li he proposat o què li hem proposat? Aquí va haver-hi el Servei Nacional –ho dic 
en castellà perquè en aquell moment s’havia de dir així–, el Servicio Nacional de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, que era un servei després dels vencedors per 
recuperar els espais que s’havien derruït i intentar compensar els danys produïts. El 
Govern Civil té tots i cada un d’aquests expedients dels ciutadans de Girona, perquè 
estem parlant d’una cosa de Girona. Si vol parlem…, perquè Girona ha estat afectada, 
però el que eren comarques gironines, encara molt més, eh?. Però, vull dir, tenim 
l’oportunitat, i jo li he proposat de dir: «Escolti, deixin això sobre la taula, retirin-la, 
anem a demanar els expedients, analitzem els expedients dels gironins afectats, 
treballem amb aquests gironins afectats, veiem com va acabar aquest expedient i 
potser farem una millor memòria històrica si treballem puntualment que no posar una 
demanda de caràcter genèric a l’Estat italià o a l’Estat alemany.» Bé, i per cert, també 
diuen l’espanyol. Tant de bo, no sé si ja ho posa, perquè en previsió que la cosa serà 
molt ràpida o no. Però, entengui’m és de caràcter genèric i una factura genèrica.  

Què li demanem? Tan senzill com això, que en aquest punt, senyor Salellas, intenti 
raonar o la deixi sobre la taula i treballem en aquest sentit i fem la demanda al Govern 
Civil, a la Subdelegació del Govern, demanem els expedients i entre tots fem aquest 
exercici. Que estic segur, per les paraules que he sentit de la Míriam Pujola, que fins i 
tot Ciutadans s’hi posaria d’acord si ho tractem d’aquesta manera, perquè estem 
parlant de ciutadans de Girona afectats. Doncs, és un exercici bo, senyor Salellas, de 
memòria. I és un exercici de maduresa democràtica del qual hem de donar mostres 
nosaltres mateixos, d’aquest exemple, eh? Hem de donar l’exemple si volem conquerir 
el que volem conquerir. 

Per això li proposava deixi-ho, aparti-ho i treballem-ho conjuntament. I això ho torno a 
deixar sobre la taula per si entre tots podem arribar a una conclusió al respecte. 

Moltíssimes gràcies.    

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, la 
proposta que fèiem des del grup de govern era de si independentment que, clar, no es 
pot votar per separat, tampoc perquè al punt quart és evident que ja hi estem 
treballant, amb el tema de les fosses, no hi tenim cap inconvenient, només faltaria. I 
respecte a la resta, deixar-ho sobre la taula, veure que en un termini relativament curt 
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es farien aquestes indagacions, es miraria què hi ha i què no hi ha, i després 
decidiríem tots d’acord amb la informació que n’obtinguem. No acordar ja ara que els 
serveis jurídics estudiïn una demanda contra el Govern alemany i l’italià. Doncs, potser 
no ens sembla adequat; potser ens sembla adequat, si estem en la mateixa línia, però 
pensem una mica, mirem, esbrinem si hi ha a reclamar què hi ha a reclamar, fem-ho 
conjuntament, no hi tenim inconvenient. Ja reconeixem que ho han instat vostès, no hi 
ha problema, eh? Però fem-ho amb tranquil·litat, fem-ho bé i no ens obliguin ara a 
aprovar aquests tres punts, que tal com estan redactats –el quart ja li ho dic, cap 
problema perquè ja sap que hi hem començat a treballar–, però els tres primers punts, 
tal com estan redactats, ostres, jo no em puc comprometre, sincerament, a fer estudiar 
als serveis jurídics una demanda contra el Govern alemany ara. Sincerament, me 
sembla que és precipitat. Li ho dic amb tota sinceritat. 

I ara, per tant, vostès mateixos decideixin. Que decideixin el que decideixin, que, 
evidentment, és ben lícit i legítim, i només faltaria, sàpiga que vostès ens han fet 
adonar que aquesta és una línia a tenir en compte, que ens sembla molt interessant, i 
que decideixin el que decideixin, independentment que potser nosaltres ara hauríem 
de votar en contra per aquests punts que li dic, igualment nosaltres obrirem aquesta 
línia que els acabem de dir, eh? Vull dir, estem d’acord que cal fer-ho, el que passa no 
volem directament estudiar una demanda contra el Govern alemany i italià. És aquesta 
la cosa. I ara, vostès mateixos. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
En primer lloc, crec que en la intervenció d’aquest grup s’ha sigut profundament 
educat, s’han exposat fets històrics, xifres, dades d’una situació i d’una gent que va 
patir molt. En cap moment hem utilitzat ni un to ni uns arguments com hem sentit per 
part d’altres grups, que, sincerament, per dir que volien ser educats, potser s’han 
passat tres pobles. Aquesta és la premissa que volíem fer. 

A part d’això i de dir que, evidentment, això surt d’un cop d’estat, tot això de què 
parlem, no és d’una guerra que surt del no-res, surt d’un cop d’estat. Nosaltres el que 
creiem és que aquí el que estem fent és treballar per la memòria històrica. 

La senyora Veray deia: parlar, pensar en el present i mirar al futur. Bé, si ensenyem 
història a les escoles, senyora Veray, és perquè els nens no comencin aquí, sinó que 
tinguin una perspectiva històrica; si fem que els carrers parlin de la història, ho fem 
també en aquest sentit, i en aquest sentit va la nostra proposta: va de recordar i de 
pensar i sobretot, doncs, també, evidentment, recordar i fer passos per recuperar uns 
fets que han estat molt oblidats, perquè, com a mínim, entre 1939 i 1978, deu estar 
d’acord amb mi que aquests fets dels quals avui parlem no se’n parlava; se’n parlava 
d’altres, que hi havien sigut i que s’han de denunciar, si no tenim cap problema. 
Evidentment hi van haver-hi morts per tots dos costats a la guerra, i molts d’ells no 
tocava. Evidentment. Però aquí estem parlant d’un fet concret que hem portat i que 
són els bombardejos d’unes aviacions que va haver-hi sobre la ciutat de Girona de 
forma totalment indiscriminada el dia 28 i 29 de gener, quan ja estava claríssim que la 
guerra estava guanyada. Ho van fer per castigar la població civil, per massacrar-la. Ho 
van fer per això. I vostès avui voten que no al que proposem? Voten que no a recordar 
allò? Voten que no a demanar als estats que van donar suport a aquelles aviacions, 
que van proporcionar…? Sí, sí, a tots, a tots. Voten que no a això avui? Hi voten que 
no? Sincerament, sortiran d’aquí i explicaran –també per part del grup de govern– que 
no poden donar suport perquè hi ha un punt que diu: «estudiar una demanda», que no 
vol dir posar una demanda? Que no vol dir posar una demanda, vol dir estudiar una 
demanda.  
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Que, per cert, «estudiar» inclou, com jo he dit, senyor Ribas, abans d’entrar i vostè en 
aquell moment també ho ha entès així, que podia incloure el verb «estudiar», incloïa, 
de fet, fer les gestions prèvies necessàries amb el Govern Civil o amb qui es cregui. 
En l’estudi abans de fer una acció s’incorporen totes les accions que es consideren a 
l’estudi. I com que vostès estan governant, marcaran vostès els tempos i la manera de 
fer aquest estudi. Ho marcaran vostès. Sincerament, és que em costa d’entendre. 

I no estem atacant tots els alemanys i dient que tots els alemanys eren nazis o tots els 
italians eren feixistes. Senyor Ribas, vostè sap perfectament el que són les institucions 
i el que és la ciutadania, i perquè alguns sempre parlem d’«Estat espanyol» i no 
parlem d’«Espanya». Ho fem per un motiu clar: perquè és molt diferent les institucions 
de l’Estat espanyol que no Espanya, que és una comunitat que la gent s’hi pot sentir, 
evidentment, els espanyols i espanyoles, doncs, són persones que ens hi sentim 
germans i ens hi sentim profundament connectats; no pas amb l’Estat espanyol, que 
és qui ha estat imposant, diguéssim, durant anys el seu jou en aquest poble català. 
Per tant, són coses molt diferents el que estem parlant aquí.    

I una altra cosa, vostè ha dit: «No, hem fet moltes accions, els refugis…» Ai que els 
refugis no vénen de l’acció de govern del seu Govern, vénen d’anteriorment. No, no, ja 
ja… Però, em refereixo…, no, però és que nosaltres fa anys que els hem plantejat 
propostes concretes sobre memòria històrica a la ciutat, fa anys que els n’hi hem 
plantejat. I hi ha notícies als diaris, propostes, precs, preguntes i, malauradament, 
aquestes han estat sovint desateses. 

I avui ens trobem que en portem una altra i per un verb, que, sincerament, estudiar 
inclou moltes accions abans de prendre una acció, hi votaran en contra i es posaran –
em sap molt de greu i amb arguments molt diversos, li ho reconec– al costat del que 
avui estan fent Ciutadans i el PP amb un discurs que, evidentment, estava, jo crec, 
fora de lloc. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. De manera molt breu. Crec, senyor 
Salellas, que vostè a part d’aprendre què és l’educació, hauria d’aprendre a escoltar 
també. Vull creure que no ho ha fet de manera intencionada, potser per la meva 
joventut sóc més innocent, però espero que si vostè ha mal interpretat les paraules 
que jo he dit quan he parlat de l’educació, no ho hagi fet per quan tingui incontinencia 
de pulgares i publiqui un tuit tenir més retuits. Per tant, educació i aprendre a escoltar. 
I no mal interpreti, senyor Salellas, jo en cap moment he parlat de l’educació o de la 
falta d’educació que vostès han tingut en la moció que presentaven ara, sinó en 
general, senyor Salellas. Per tant, aprengui el que és educació, apliqui el que és 
educació i aprengui a escoltar i a no tergiversar. 

Merci. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, bé, 
purament…, estic intentant parar ja això, que avui m’estic embolicant una mica perquè 
ha anat sonant cada vegada la campana enmig de les intervencions. 

Però, per corregir-lo, senyor Salellas, perquè tot i que la tercera sí que és guaiti 
«estudiar pels serveis jurídics possibles demandes», eh?, però no, en canvi, el segon, 
que també li puc dir, doncs, que no estem d’acord amb el segon, que és: «formular 
demandes concretes de rescabalament que es puguin dur a terme…» Doncs, no hi 
estic d’acord. No podem aprovar formular una demanda concreta de rescabalament si 
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no sabem exactament quin perjudici… (comentaris de fons) Guaiti, no, no, però aquí 
diu «formular demandes concretes de rescabalament que es puguin dur a terme per a 
edificis o terrenys que encara estiguin afectats».  

A mi me sembla, sincerament li ho dic –sincerament li ho dic–, a mi me sembla que si 
vostès realment tenien la intenció que això s’aprovés –és igual, perquè ho farem 
igualment, és a dir, el bo de tot això és que nosaltres farem l’estudi igualment. Me sap 
greu –me sap greu– que també no vulguin fer aquest canvi en la moció que faci que 
tothom, serveis jurídics inclosos –serveis jurídics inclosos–, se senti més còmode. 
Però, guaiti, si no ho volen fer, no es preocupin, també ja queda anunciat que estem 
d’acord amb vostès i que sense que formulem cap demanda concreta, sí que 
estudiarem aquest tema, que ens sembla molt interessant i que ha de ser així –i que 
ha de ser així– i que ens sembla molt correcte. I, per tant, ara ens obliga a votar-li en 
contra –ens obliga a votar-li en contra–, tot i manifestant que el farem, tal com li hem 
esmentat, eh? 

Si els sembla, podem passar a la votació. Vull dir, que no ho modifiquen, veritat? 
(Veus de fons.) 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): És que, clar, ens ho han dit a tres 
quarts i cinc de sis, ho podem dir també que ens ho han dit a tres quarts i cinc de sis? 
I, llavors, «ens obliguen –diu– a votar en contra», quan vostès ens expressen aquesta 
opinió deu minuts abans que comenci el Ple. Una mica més de rigorositat, senyora 
alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, no, perdoni. Bé, no vull entrar 
ara en cap picabaralla, li podria contestar, però no ho faré. 

Anem directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): He d’excusar l’absència de la 
senyora Planas, que per indisposició ha hagut de marxar. 

Vots en contra de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Essent tres quarts i un minut d’onze de la nit (22:46) la senyora Maria Àngels 
Planas Crous, regidora del Grup municipal CiU, abandona el Saló de Sessions 
per indisposició. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per nou membres, del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot a favor del Grup 
Municipal Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, la moció que presenta el Grup Municipal CUP - 
Crida per Girona en suport a la campanya «Bombes d’impunitat».  

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, 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. 

A favor: 

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. 

 

29. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
(C's) per a millorar la seguretat i visibilitat en els passos de vianants. 

Primer. -  "Les  marques  sobre  el  paviment,  o  marques  vials,  tenen  per  objecte 
regular la circulació i advertir o guiar els usuaris de la via. Poden utilitzar-se soles o 
amb altres mitjans de senyalització a fi de reforçar o precisar les indicacions. 
Podríem definir els passos zebra com espais situats sobre la calçada que 
comparteixen caminants i vehicles en els punts d'encreuament entre itineraris per a 
vianants i vehiculars. 

"La possibilitat d'advertir la presència del vianant per part del conductor  és fonamental,  
ja  que  en  cas  d'accident,  serà  el  seu  propi  cos  el  que  servirà  de para-xocs i, per  
tant, la possibilitat de lesions greus o  irreparables  és  molt elevada. 

"La mobilitat de vianants sempre ha de ser l'objecte d'activitats especifiques de 
planificació i disseny, amb la finalitat de trobar solucions adequades per a les 
necessitats de seguretat dels vianants, tenint en compte també la seva interacció amb 
altres components motoritzats o no motoritzats de la mobilitat. Per això, la ubicació i 
el disseny dels passos zebra s'han de considerar elements clau dintre d'un ampli 
sistema de mobilitat per a vianants dins del marc de la planificació de la mobilitat 
urbana en general. 

"Un clar exemple és que al nostre país, les ratlles horitzontals dels passos senyalitzats, 
s'estan eliminant  per millorar la seguretat dels vehicles de dues rodes, assegurant una 
millor adherència a la superfície de la carretera. 

"En quant a estadístiques d'accidentalitat, cada any perden la vida més de 7500 
vianants atropellats a Europa, 470 a Espanya (en el moment de realitzar-se l'estudi 
més endavant citat). La mitjana europea és de 15,5 morts per cada milió d'habitants.  
Espanya està lleugerament per sota de la mitjana, amb 11,1 atropellaments mortals 
per milió, però no deixa de sorprendre que la nostra taxa de perillositat dobli la de 
països com Suècia o els Països Baixos. Girona és la única demarcació catalana on 
el nombre de morts i ferits greus d'accidents de trànsit  ocorreguts  en  vies urbanes 
va augmentar el 2015 respecte al 2014. La sinistralitat va incrementar-se en un 
21,9% en només un any. Es va passar de 105 a 128 morts i ferits greus en sinistres 
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viaris a la província. 

"Quant a la franja horària on hi ha més accidentalitat, cal destacar que la nocturna  
augmenta  de  forma  destacada  a  Girona,  passant  de  19  a  24  morts  i ferits greus, el 
que suposa un creixement del 26,32% en aquest període. El matí, però, és la franja 
horària amb més accidentalitat urbana, ja que s'incrementa un 50% de 2014 al 2015, 
passant de 34 a 51 fets amb morts i ferits greus. 

"Una altra dada preocupant és que el 37,4 % de les morts per atropellament, es 
produeixen en passos de vianants que, per definició, haurien de representar zones 
segures. Això representa quasi tres mil morts anuals, a nivell continental, que 
podrien ser evitades amb una senyalització més efectiva. 

"Per altra banda, inclús si tots els passos per a vianants fossin 100% segurs, la dada 
anterior ens indica que es continuarien produint pràcticament dues terceres parts dels 
atropellaments mortals, aquells que s'efectuen en llocs on el vianant no hauria 
d'estar. 

Segon. - A tenor de l’exposat, i seguint amb les recomanacions de l’Estudi Eurotest  de  
Comparativa europea de Passos de Vianants, es fa necessària  la implantació d’un  
seguit  de  mesures  preventives  com  la  referència  en  la  revisió dels passos existents i 
la creació de nous passos: 

•  La  bona  visibilitat  en  tots  els  passos  de  vianants  s’hauria  de  considerar  com una  
de les directrius més importants a complir en el disseny. Els passos de vianants  
s’haurien de planificar i dissenyar evitant la presència d’obstruccions que limitin la  
visibilitat entre vianants i conductors. On sigui impossible prohibir que els vehicles 
aparquin a prop dels creuaments de vianants (inclús mitjançant marques especials en 
ziga-zaga), s’haurà de fomentar la inclusió d’extensions de vorades davant de les 
zones d’aparcament. 

• Línies de parada, on sigui possible, a una distancia d’entre 6 i 15 metres davant dels  
passos de vianants no només faciliten que els vehicles s’aturin abans d’apropar-se als 
passos, sinó que també milloren la visibilitat per a vianants i vehicles en carrils 
transitats. 

• En interseccions és necessari evitar les solucions de disseny que limitin la visibilitat 
dels vianants i dels vehicles que van a girar, retirant  obstacles dels angles dels carrers. 

• En passos llargs, on sigui possible, s'haurien d'instal•lar illes per a vianants, amb  
la  finalitat  d'evitar  situacions  potencialment  perilloses  i  per  incrementar  la seguretat 
d’aquests en passos zebra de llarga distància. 

• S'haurien d'instal•lar senyals de trànsit altament reflectors, així com mesures de 
seguretat addicionals, com dispositius especialment dissenyats per millorar la visibilitat 
nocturna. Marcacions de carretera addicionals, dispositius reflectors, senyals de trànsit 
(il•luminació urbana i de carretera, semàfors muntats en pals per sobre de la 
carretera, etc.) són elements essencials per incrementar la seguretat per als vianants. 

• Una molt bona visibilitat nocturna és de gran importància i, quan sigui necessari, és 
essencial incrementar la intensitat de la il•luminació de la carretera. 

•  Els passos de vianants s'han de mantenir sistemàticament en bones condicions, 
complint amb els alts nivells de seguretat requerits. En particular, les superfícies de 
carreteres abans d'arribar a passos de vianants, sempre s'han de mantenir en 
perfectes condicions per oferir la màxima adherència (de preferència superfícies 
rugoses abans que materials com pedra, amb menor adherència, per a un millor 



 
 

146 

rendiment en cas d'haver de frenar sobtadament). 

• Els passos zebra haurien de ser sotmesos a inspeccions de seguretat regulars, amb 
la finalitat de detectar problemes i decidir les mesures a prendre per aconseguir els 
nivells de seguretat adequats. 

• En passos amb fases de senyalització no exclusives per a vianants, llums intermitents 
addicionals podrien avisar als conductors que hi ha vianants intentant creuar. 

• S'hauria d'oferir accessibilitat per a persones amb discapacitat física (usuaris de 
cadires de  rodes) en els  passos  mitjançant  la  instal•lació  de  vorades  arran  de terra 
o almenys, rampes amb un gradient màxim del 8%. 

•  S'haurien  d'instal•lar  senderes  tàctils,  senyals  acústics  o  dispositius  tàctils  en els  
semàfors  amb  vorades  arran  de  terra, separats  de  la  vorera,  per  ajudar  a vianants 
invidents o amb dificultats de visió a creuar el carrer de forma segura. La instal•lació 
de balises metàl•liques baixes per prevenir que els cotxes aparquin darrere dels 
passos és molt perillosa per a aquestes persones, per la qual cosa s'haurà d'evitar. 

•  S'haurien d'instal•lar marcacions de carretera addicionals indicant que hi ha vehicles 
que s'acosten (com el senyal “miri a la dreta”) amb la finalitat de millorar la seguretat 
per a vianants sords (i també pels altres usuaris de la carretera). 

• S'ha de donar especial importància a la solució de conflictes amb altres usuaris de  
la carretera, especialment amb ciclistes, evitant solucions potencialment perilloses per 
als vianants que estiguin esperant per creuar el carrer. 

• L'ús d'un asfalt de color, per part de l'administració local s'hauria de desaconsellar ja 
que pot generar confusió i és fins i tot menys eficient i menys visible que el 
tradicional blanc sobre asfalt negre. 

• Algunes solucions tecnològiques podrien evitar accidents entre vehicles i vianants. 
S'espera que aquest tipus de dispositius siguin àmpliament utilitzats en el futur (com 
sensors automàtics que detectin la presència de vianants acostant- se al pas avisant 
als conductors amb suficient antelació sobre el possible perill). Els  semàfors  per  a  
vianants haurien d'equipar-se amb major freqüència  amb dispositius de compte 
enrere, permetent que els usuaris prenguin la seva pròpia decisió en relació amb la 
seguretat  de creuar/abandonar el pas, segons les seves pròpies capacitats  físiques 
(velocitat en caminar). La introducció de semàfors amb tecnologia de LEDs hauria de 
fomentar-se a tota Europa, també pel seu millor rendiment en el referit a la visibilitat, 
especialment de nit. 

En concret, els sensors automàtics, l'èxit preventiu dels quals comença a ser ja una 
realitat, es caracteritzen per: 

o  El sistema sol estar compost per uns detectors de presència, instal•lats a banda i 
banda del pas de vianants, activen un sistema d'il•luminació que alerta els 
conductors dels vehicles de la presència del vianant, quan aquest es disposa a creuar 
la via de circulació. 

o El vianant que es disposi a creuar la via de circulació mitjançant el pas zebra, és  
detectat per un sistema de detecció invisible  que  s’instal·la•la  a  l'interior  de 
cadascun  de les quatre pilones situades convenientment  en  la  mateixa  rampa 
d'accés del pas de vianants. 

o Automàticament, és enviat un senyal d'activació als mecanismes d'alerta lumínics 
com són les balises, panells o semàfors. 
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o Els conductors dels vehicles s'alerten visualment de l'activació d'aquests punts 
lumínics, amb els que poden detectar la presència d'un vianant  encara  que encara no 
estigui dins del seu camp de visió. 

o Els temporitzadors programats convenientment per controlar el temps que triga el  
vianant a poder creuar  el  pas de vianants, mantenen activats els indicadors lumínics 
fins que el transeünt hagi creuat la via. 

•  Una  menció  especial  és  la  que  es  mereix  la  nostra  gent  gran. La Fundació 
Mapfre ha elaborat  un  informe en el que reflexiona  sobre  la necessitat que carrers i 
carreteres comptin amb infraestructures més ben adaptades a conductors i vianants 
majors de 65 anys. Inclou un manual de recomanacions de disseny vial urbà per 
millorar la seguretat i l'autonomia d'aquest col•lectiu i reduir la seva sinistralitat, que 
amb prou feines ha disminuït en els últims 12 anys. 

o Aquest col•lectiu representa el 13 per cent del total de conductors a Espanya i el 27 
per cent dels morts en accidents de trànsit el 2012, una dada que contrasta amb la 
xifra de 2001, quan amb prou feines representaven el 16 per cent del total de víctimes 
mortals. 

o  L’informe «Mayores y seguridad vial: Manual de recomendaciones de diseño urbano. 
La perspectiva de las personas mayores», també reflecteix que metges i psicòlegs 
consultats ressalten, per exemple, que les corbes tancades dificulten la percepció de 
possibles perills en conductors amb cataractes i que la presència de  guals, mobiliari 
urbà i desnivells també afecta negativament a tots els vianants, però en major mesura 
a aquells amb malalties com la artrosis, que és freqüent en persones amb edats 
avançades. 

o  Tota aquesta informació, juntament amb  les  aportacions  internacionals  més 
rellevants en disseny vial i un estudi d'opinió per conèixer la percepció del risc de 
conductors i vianants espanyols i el seu nivell de coneixement dels senyals ha 
permès elaborar un manual que pretén convertir-se en una eina útil d'aplicació 
immediata per millorar la seguretat, l'autonomia i la mobilitat de vianants i conductors 
majors en l'àmbit urbà. 

o El manual, dirigit a ajuntaments, tècnics en disseny vial urbà i responsables de 
centres de salut, hospitals i residències, entre uns altres, proposa, per exemple, 
millorar la senyalització dels passos zebra, espais que el 13 per cent dels majors 
considera  insegurs,  en  estar  senyalitzats  en  moltes  ocasions  amb  2  marques vials 
horitzontals discontínues en lloc de les franges paral·leles horitzontals tradicionals en 
forma de “cebreado”. També planteja rebaixar vorades, incrementar les zones en les 
quals el límit màxim de velocitat és de 30 km/h, els carrers  per  als  vianants i situar 
les parades dels autobusos  amb  marquesines amb bancs i en rectes, que segons els 
majors enquestats són les més segures. 

o  També  suggereix  fomentar  mesures  per  reduir  la  velocitat  dels  vehicles  en 
determinades zones, promoure la senyalització vertical situada a la dreta de la 
calçada millor que a l'esquerra i augmentar la grandària de lletra dels senyals de tràfic 
per evitar accidents. 

o Cada any moren en les carreteres i carrers espanyols al voltant de 500 persones 
majors de 64 anys, un segment de la població en el qual el nombre de morts per 
cada 100 víctimes d'accident és gairebé quatre vegades superior al de la resta. 

Tercer. - Amb la finalitat d'aconseguir un equilibri  entre la  despesa  que  pugui suposar 
aquesta mesura i la seva eficàcia, es fa necessari un estudi previ que detecti els 
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passos que poguessin resultar més perillosos o problemàtics amb la finalitat 
d'establir un ordre de prioritat. Aquest estudi hauria de servir com a referència per a  
l'adequació progressiva, en diferents fases, dels  passos  de vianants a millorar, així 
com dels nous passos a crear. 

Considerem que és necessari prendre mesures davant les deficiències que existeixen 
en els passos zebra del nostre municipi, la qual cosa repercuteix en una falta de 
seguretat, no només per a les persones que els creuen, sinó també per als 
conductors. 

Per tot l'exposat, proposem els següents ACORDS 

Primer.- 

-  Que  els  serveis  tècnics  municipals  realitzin  un  estudi  preliminar  i  posterior 
informe on es contempli el grau de compliment en els nostres passos de vianants de  
les  recomanacions  realitzades  per  l'Eurotest  Comparativa  sobre  passos zebra. 

-  Que  en  aquest  estudi  s'inclogui  una  priorització  dels  passos  de  vianants  que han 
d'adaptar-se i el cost de les diferents mesures susceptibles de ser aplicades 

Segon. - 

Una vegada realitzat l'estudi, procedir a la implementació progressiva d'aquestes 
accions  en  els  passos  ja  existents i en  els  de  nova  creació,  d'acord  amb  les 
recomanacions finals  que  siguin  aprovades,  així  com al pressupost assignat a aquest  
efecte pel govern municipal, prioritzant aquells passos que per la seva ubicació 
(rodalies de col·legis, parcs, centres de salut i oci d'alta freqüentació de vianants, 
etc…), així com aquells en els que  s'hagin  registrat  algun accident motivat per 
l'absència d'algun de les mesures preventives citades anteriorment. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 29 de l’ordre del dia, moció que en aquest cas presenta el Grup Municipal de 
Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, per millorar la seguretat i visibilitat en els passos 
de vianants. La defensarà la senyora Pujola.  

Endavant. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Avui els presentem una moció 
per millorar la seguretat i visibilitat en els passos de vianants. Les estadístiques 
d’accidentalitat ens demostren que, malauradament, cada any perden la vida més de 
7.500 vianants atropellats a Europa, 470 a Espanya. 

El nostre país està lleugerament per sota de la mitjana europea, però no deixa de 
sorprendre que la nostra taxa de perillositat dobli la de països com Suècia o els Països 
Baixos. 

Si parlem de Girona, les dades tampoc són massa bones, ja que recentment s’ha fet 
públic l’informe del Servei Català de Trànsit, que ens diu que Girona és l’única 
demarcació catalana on el nombre de morts i ferits greus d’accidents de trànsit 
ocorreguts en vies urbanes va augmentar el 2015 respecte al 2014. 
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No podem enganyar ningú dient que si s’aprova aquesta moció s’acabaran els 
atropellaments, però sí que haurem fet un pas endavant per millorar els passos zebra 
de la nostra ciutat. 

Com vostès han pogut llegir a la nostra moció, demanem que els serveis tècnics 
municipals realitzin un estudi preliminar i un posterior informe on es contempli el grau 
de compliment en els nostres passos de vianants de les recomanacions realitzades 
per l’Eurotest Comparativa sobre passos zebra. 

A més, també volem que en aquest estudi s’inclogui una priorització dels passos de 
vianants que han d’adaptar-se i el cost de les diferents mesures susceptibles de ser 
aplicades, i, posteriorment, doncs, es vagin implementant de forma progressiva les 
accions recomanades. 

Entenem que l’Ajuntament quan fa passos zebra de nova creació segueix les 
recomanacions de l’Eurotest, però el fi de la moció que avui presentem és poder 
reconèixer quins són els passos de vianants on hi ha més accidents de Girona, quins 
són els més perillosos i tenir la garantia que s’aplicaran mesures per modificar-los.  

Sabem i ens sap greu que la resposta d’avui sigui que el que estem demanant ja 
s’està fent, ara bé, el que nosaltres volem no és que s’estigui fent, sinó que volem 
resultats, volem tenir la garantia i la tranquil·litat de saber com i quan s’executa. Per 
tant, els preguem –una paraula que no agrada molt a la senyora Roca–, però, de 
veritat, els preguem, senyor Alcalà, que ens donin el seu vot favorable i poder fer una 
Girona més segura per als qui es desplacen a peu. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo seré molt 
breu, simplement per dir que el meu grup donarà suport a aquesta moció, 
independentment, efectivament, el Govern ja ens té acostumats a dir a totes les 
mocions que ja ho estan fent. I jo no dubto que en alguna cosa ho estiguin fent. Per 
tant, nosaltres hi donarem suport. 

El que sí que demano –el que sí que demano–, perquè també crec que és de justícia 
fer-ho, és al Grup de Ciutadans i a la resta de grups que, home, aquests tipus de 
mocions amb relació a aquests temes possiblement sigui molt millor tractar-les a la 
Taula de Mobilitat, que per això la vam crear. És una taula jo crec que molt activa, molt 
efectiva i molt eficient, que treballem en el dia a dia i, a més, calendaritzem a la Taula 
de Mobilitat tot allò que hem d’anar solucionant. I, per tant, el que demano –desconec 
el vot de l’equip de govern; pel que ha dit la senyora Pujola, hi votaran en contra pel 
que dedueixo–, però, independentment d’això, sí que li demano, senyor Alcalà, que 
tingui en compte traslladar-ho a la Taula de Mobilitat perquè més endavant puguem 
tindre en compte, doncs, que aquesta problemàtica a la ciutat existeix, que els passos 
de vianants tot el que puguem millorar per fer-los més segurs, estic segura que els 
vint-i-cinc regidors ho compartim. I, per tant, en aquest sentit, que tampoc cal negar-
nos a certes evidències, no? 

Hi ha passos de vianants, i a mi m’han sentit moltes vegades dir-ho, que només serien 
més segurs si féssim servir un altre tipus de pintura que no rellisqués quan plou, que 
és una cosa insignificant a nivell econòmic el que val i, en canvi, hi ha alguns passos 
de vianants de la ciutat que encara rellisquen molt. 
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Per tant, és evident que hem de millorar, que hem de seguir treballant. Hi donem 
suport, però hi insisteixo, senyora Pujola, portin aquests temes a la Taula de Mobilitat 
que segurament anirem molt més ràpid a solucionar-los que amb mocions al Ple. 

Gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Aquest grup municipal, CUP - Crida per Girona, votarà en contra d’aquesta moció pels 
següents motius: aquesta moció és com la que han presentat a tots els municipis de 
Catalunya, és una còpia. Trobem a faltar per part del seu grup una investigació de 
treball de camp previ de quins són els passos de vianants que estan en mal estat. I 
creiem que important que hi siguin,  ( . . . ) i que no es pot generalitzar la concreció i 
ajudar ( . . . ) a les tasques diàries d’aquest Ajuntament que ha d’oferir als seus 
ciutadans.  

També creiem que abans de portar això, seria convenient fer unes reunions amb els 
treballadors i treballadores tècnics de la casa, que saben millor que ningú les 
problemàtiques dels diferents passos de vianants, eh?  

Tampoc no podem donar una imatge a la ciutadania que els nostres passos de 
vianants no són segurs; creiem que és el contrari, que hem de fer campanyes 
informatives i donar a conèixer la necessitat de respectar tots els senyals viaris, que 
ajuden a tenir bona convivència entre vianants, ciclistes, motoristes i automobilistes. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres el 
nostre vot serà favorable a aquesta moció. Sí que observem que és una moció tipus, i 
personalment jo crec que aquest és un tema que surt reiteradament en aquest plenari, 
quan es tracta de mocions tipus es tendeix a desqualificar-les; nosaltres no ho farem. 
Ho dic perquè també ens hi hem trobat en algun cas i crec que el que ens toca i 
pertoca, doncs, és analitzar i veure la seva oportunitat i la seva adequació a la realitat 
gironina, no? Per tant, que sigui tipus d’entrada no és ni bo ni dolent, sinó que el que 
cal és veure si allò que s’expressa a la moció és pertinent i adequat aplicar a la ciutat 
de Girona. 

He de dir que en termes generals és així, és a dir, que tots els passos de vianants 
segurament són millorables quant a seguretat, no? Però sí que trobem a faltar no un 
estudi exhaustiu, que ja entenem que el seu grup municipal ni el nostre ni segurament 
cap dels que està aquí té la capacitat per fer aquest estudi, però sí algun exemple 
d’allò que volen explicar a la moció, algun exemple que ens il·lustri i que, per tant, ens 
situï en una realitat geogràfica més propera, no?, que és el cas que ens ocupa. 

No ho sé, per exemple, es fa referència a passos llargs, diuen: «On sigui possible, 
s’haurien d’instal·lar illes per a vianants.» Jo personalment no sé ara mateix si tenim la 
possibilitat de fer aquest tipus d’instal·lació als passos de vianants que hi ha a Girona. 
Ara de memòria, per exemple, no me’n ve cap al cap, però possiblement algun 
exemple ens hagués servit per entendre a què s’estan referint en aquest cas i si hi ha 
algun lloc de la ciutat on hi hagi un pas zebra tan llarg que faci falta, doncs, instal·lar 
un pas de vianants al mig. Potser se li acudeix algun exemple i ens permet il·lustrar-
ho, no? 
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Per exemple, les marques de pintura «miri a la dreta» tampoc l’acabo d’entendre. Això, 
de fet, en els passos zebra el que s’ha de mirar és a l’esquerra d’entrada, com a mínim 
del principi, eh?, quan comences a travessar, i després més endavant sí que també 
has d’atendre a l’altre costat, en cas que sigui un carrer de dos sentits de circulació. 

«L’ús d’un asfalt de color per part de l’Administració s’hauria de desaconsellar.» Que jo 
sàpiga, a Girona no es fa aquest tipus d’instal·lació, no?, d’asfalts de color diferents 
aplicats en el ferm. No en sóc conscient. 

Es fa referència, per exemple, doncs, per una banda, es diu que al nostre país les 
ratlles horitzontals dels passos senyalitzats s’estan eliminant per millorar la seguretat 
dels vehicles de dues rodes –això és així– i, per tant, que s’elimina franja pintada per 
tal que les motos i bicicletes no patinin amb les rodes, es tendeix a minimitzar, per dir-
ho així, el que és la senyalització amb pintura a sobre el ferm. Però, després, més 
endavant se’ns diu que s’està perdent el fet de pintar els passos zebra d’aquesta 
manera, no? Per tant, semblaria contradictori una expressió i l’altra. 

Bé, ja li ho dic, eh?, d’entrada, som partidaris que s’analitzi bé. Crec que l’informe és 
molt encertat, per exemple, en el cas dels passos de vianants en què comparteixen la 
senyalització amb els vehicles, és a dir, exemple, a l’encreuament de l’avinguda de 
Sant Narcís amb el carrer Santa Eugènia, a l’alçada de la rodona –i tants altres, eh?–, 
quan els vehicles majoritàriament tendeixen a fer un gir a l’esquerra, es troben que els 
vianants també se’ls ha posat verd el semàfor «peatonal». I, per tant, es troben que 
quan arrenquen la marxa i giren a l’esquerra, que és el que fan la majoria d’aquests 
vehicles, es troben amb vianants que també estan creuant, i potser falta il·luminació en 
aquella cruïlla. Jo crec que més d’una vegada hem vist algun ensurt, doncs, que no 
s’ha vist bé per part del cotxe que hi ha algun vianant que està creuant, no? I 
segurament això sí que milloraria molt la seguretat, el fet que cada un dels vehicles o 
vianants tinguessin el seu temps propi per poder travessar i per poder donar, doncs, la 
circulació.  

Bé, en qualsevol cas, ja li ho dic, eh?, nosaltres estem d’acord que es millori la 
seguretat, que s’avanci en tot allò que sigui possible per tal, doncs, de reduir, 
evidentment, la sinistralitat, augmentar la seguretat de vehicles de quatre rodes, de 
dues rodes, ja siguin motoritzats, bicicletes i també, evidentment, els vianants que van 
a peu. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, doncs, el 
senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Míriam 
Pujola, la seguretat en els passos de vianants per a nosaltres és una prioritat i 
m’alegro que comparteixi aquesta prioritat amb l’equip de govern i per això estic 
convençut que coneixen perfectament tot el que estem fent a través del Pla local de 
seguretat viària que estem desenvolupant des de l’any 2013 fins ara. 

Aquest pla està elaborat pel Servei Català de Trànsit i ha permès actuar en multitud de 
punts de la ciutat, adaptant les actuacions a les necessitats de cada espai, amb 
l’objectiu de millorar la seguretat de tots els usuaris de la via pública, no només dels 
vianants, sinó tots els usuaris. 

Hem creat vuit itineraris nous de vianants en nous passos de vianants, per exemple, al 
carrer Teide o a la Universitat de Montpeller. Hem posat semàfors per protegir passos 
de vianants a l’avinguda Tarradellas. En poso algun exemple, podríeu posar-n’hi més, 
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eh? Hem fet actuacions de repintar i millorar la visibilitat en molts casos al costat de les 
escoles: escola Marta Mata, Migdia, Pericot… Hem establert refugis. Penso que no té 
entès el tema dels refugis, jo li ho explicaré: quan creuen un pas de vianants, per 
exemple, un molt clar pel qual tothom ha passat és la rotonda del rellotge, si s’adonen, 
hi ha un espai en el qual si no tingués temps, es podria aturar allà i quedar protegit. La 
rotonda del rellotge o carrer Vayreda o un molt clar, que aquest me’l criticaran pel 
temps, Ramon Folch, allà hi ha un refugi molt gran que és aquella rambla. Això seria el 
refugi al qual fa referència la senyora Pujola. 

Hem ampliat les voreres i les adaptem per a les persones amb mobilitat reduïda. 
Millorem la visibilitat amb mesures físiques substituint els aparcaments de cotxes per 
motos, d’aquesta manera permet que quan vols creuar tinguis visibilitat. Fem controls 
amb càmeres. Hem posat pilones retràctils amb comandaments. I un llarg etcètera. 

Això són algunes de les coses fetes i que estem treballant. L’objectiu és molt clar: 
volem reduir els accidents amb víctimes. 

I li he explicat aquests exemples concrets perquè en la seva moció no parlen de cap 
cas concret de la ciutat de Girona, és més, fan servir dades de la demarcació, que 
tenen poc a veure amb el que està passant a la ciutat. Per exemple, i segons les 
últimes dades que tenim disponibles, a Girona –del 2015– es van reduir gairebé un 9 
per cent els casos d’atropellament a vianants; això em porta a pensar –aquí també ja 
se li ha dit– que són d’aquelles mocions genèriques, perquè ni la franja horària ni la 
tipologia d’accidents que vostès comenten corresponen al cas de la ciutat de Girona. 
Fins i tot ens proposen coses que ja hem fet, com aplicar mesures perquè els vehicles 
redueixin velocitat, o el senyor Terés també hi ha fet referència.  

Jo li recomanaria que es mirés la memòria de l’Àrea de Mobilitat i allà tindrà totes les 
dades pel que fa referència a accidentalitat i les mesures que estem treballant. 

Es demana que els serveis tècnics municipals facin un estudi, un informe sobre el 
compliment de l’Eurotest sobre passos de vianants; els serveis tècnics ja fan la feina 
de comprovar l’estat i proposen millores, conjuntament amb la policia també, com a 
tècnics, eh?, de manera de regular i prioritzar allà on és més urgent actuar. Jo confio, 
francament, plenament en la feina que estan desenvolupant els tècnics, més enllà del 
que puguin o no agafar estudis superiors, només faltaria. 

La moció demana coses que ja s’estan fent, eh?, i no té en compte les dades reals de 
Girona. A més, els puc assegurar que no hi ha ningú més preocupat per la seguretat 
dels passos de vianants i de la via pública en general que aquest regidor i aquest 
equip de govern, i aquí també la resta de regidors penso que ho tenen clar que ens 
preocupa. Per això, aquesta moció creiem que no és convenient. 

Tal com deia la senyora Veray, penso que són temes que es poden tractar a través de 
la Taula de Mobilitat i, per què no?, directament amb el regidor. El senyor Toni 
Granados parlava de parlar amb els tècnics; també. Però també poden adreçar-se 
directament al regidor, que crec que estic una mica informat, i els podria donar 
resposta. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola, si vol afegir alguna cosa. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, agrair al Grup 
del Partit Popular i agrair al Grup d’Esquerra el vot favorable a la nostra moció. 
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Dir-li, senyor Terés, que sí que és cert que potser hi falten exemples i no hem posat 
exemples concrets a la moció, però considero que si vostès no entenien o no sabien 
ubicar una de les coses que nosaltres havíem escrit a la moció, el seu despatx està 
davant del nostre; per tant, la mateixa distància té vostè fins al meu despatx que jo fins 
al seu, i crec que ho hem demostrat cada vegada que vostès han presentat una moció 
i nosaltres hem tingut dubtes. Que podien haver fet el mateix, que podria haver sigut 
recíproc i que vostè es podria haver adreçat a nosaltres i sense cap mena de problema 
ho haguéssim parlat, haguéssim posat els exemples, i això no hagués passat. 

Per altra banda, regidor Alcalà, jo entenc que sigui una prioritat i realment m’alegro 
que aquest tema sigui una prioritat i crec que és una cosa que compartirem tots els 
grups aquí presents, però li haig de dir que la seva resposta és la de sempre i al final 
aquest grup té la sensació –i no em mal interpreti, perquè no tinc res contra vostè, 
perquè a vegades quan m’altero o quan m’enfado, vostè després em diu: «Què li he fet 
jo?». No, no m’ha fet re, ni m’altero, li ho dic de manera molt calmada, regidor Alcalà, 
al final sembla que totes les mocions que presenta aquest grup en temes d’urbanisme 
vostè sempre ens diu el mateix, no?, que això ja ho estan fent o que podríem haver 
parlat directament amb vostè com a regidor, i al final ens queda la sensació que el que 
vostè vol o el que vostè intenta és que aquest grup no presenti mocions que pertoquen 
a la seva àrea. 

Creiem que hi ha moltes coses a millorar, clar que sí, però creiem que totes aquelles 
millores que vagin en benefici de tots els gironins i gironines es podrien treballar de 
forma conjunta. 

I una última cosa, regidor Granados, jo sé que la moció era llarga, sé que la moció era 
llarga, que era feixuga, que era molt extensa, però només feia falta llegir-se-la per 
saber que allò que vostè m’ha dit, entre altres –ho tenia per aquí apuntat–, identificar 
els passos de vianants, era una de les coses que nosaltres precisament demanàvem 
que es dugués a terme en aquest informe que demanàvem que els tècnics 
redactessin.  

Per tant, menys crítica –menys crítica–, perquè al final quan aquest grup presenta una 
moció, vostès s’assemblen una mica al regidor Alcalà, sempre és no, no, no. De fet, 
vostès només ens han aprovat les mocions que presenta aquest grup quan s’han fet 
declaracions institucionals, per tant, de forma conjunta. I jo els pregaria que, si us plau, 
deixessin les ideologies, deixessin els colors a una banda i que mocions com aquestes 
que poden anar en benefici de tota la ciutadania, vostès deixin de pensar que han de 
votar que no perquè les presenta Ciutadans, de la mateixa manera que el meu grup 
els ha mostrat que mocions que vostès presenten i nosaltres creiem que poden anar 
en benefici de tots els ciutadans, els les hem votat a favor.  

Per tant, regidor Granados, sigui una mica més rigorós i la propera vegada llegeixi la 
moció des del principi fins al final. 

Gràcies. 

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

(El Sr. Granados demana per parlar.)  

Sí, senyor Granados… 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): I vostè passegi per la ciutat de 
Girona. 

(Rialles.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla… 
(remor de veus) Què li sembla, ho deixem estar? Perquè avui, la veritat, està sent una 
mica estrany tot plegat. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, no, re, de manera molt breu. Cinc segons. 
Crec que per on jo passejo no és cosa seva ni del seu grup, per tant, vostè a lo suyo, 
que nosaltres ja fem la nostra. 

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

Doncs, bé, si els sembla, passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per nou membres, el 
Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció del Grup 
Municipal de Ciutadans per millorar la seguretat i visibilitat en els passos de vianants. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 

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

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. 

A favor: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

30. Moció  que  presenten  conjuntament  els  Grups  Municipals  CiU,  ERC-MES  i 
CUP-Crida per Girona per manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel 
Referèndum. 

El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
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passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en  
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per  
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball  del  Pacte.  El manifest 
expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 

La consciència nacional i la voluntat d'autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s'ha manifestat reiteradament 
al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l'Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d'història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves  estructures  polítiques  no  el  reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s'ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d'una gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el  
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d'una  
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d'expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de 
la societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 

Afirmem que l'actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d'un referèndum a Catalunya acordat  amb l'Estat. 

Si aquesta possibilitat no s'ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels 
Governs d'Espanya. El dret, atès que és susceptible d'interpretacions diverses, ha de 
ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST  
entenem el referèndum com una eina privilegiada d'aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l'adopció final d'acords 
eficaços. 

Per tot això: 

Instem els Governs de Catalunya i de l'Estat espanyol a superar les dificultats polítiques 
i els apriorismes, i a assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les 
garanties justes i necessàries per a la celebració d'un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta  
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l'articulació d'aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure 
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya 
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han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l'Estat espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme  fonamental de què disposen les societats  
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s'expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 9 de setembre 
de 2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia 
el mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l'adhesió a la celebració d'un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi  llur  futur,  aquest  Ajuntament  vol  ratificar  el  seu  compromís  amb  la 
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum, 

Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de  
Catalunya-MES-AM, i CUP-Crida per Girona, de l'Ajuntament de Girona proposen al 
Ple Municipal els següents: 

ACORDS 

1. Manifestar l'adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 
Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l'Associació Catalana de Municipis (ACM). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara sí passaríem, doncs, a 
donar compliment a l’última de les mocions. És una moció presentada amb caràcter 
d’urgència –ja ho sé–, però, escoltin, és una moció en positiu, inclusiva, molt 
transcendent; per tant, canviem l’estat d’ànim. 

És una moció que presentem conjunta els grups municipals de CiU, Esquerra-MES i la 
CUP - Crida per Girona.  

I com els deia, és una moció que primer cal aprovar-ne la urgència abans que la 
substanciï, eh?, si els sembla. Per tant, si de cas anem a aprovar o no la urgència de 
la moció. 

Vots a favor de la urgència? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

I ara faltava un membre de la CUP també. 

Sí? 
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La senyora Ester Costa Fita, regidora del Grup municipal CUP-Crida per Girona, 
abandona momentàniament el Saló de Sessions. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència de la moció, és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents, amb una abstenció del Grup municipal CUP-Crida per Girona, d’acord amb 
l’art. 100.1 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. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, 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 i Toni Granados Aguilera. 

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

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyora Ester Costa Fita. 

En contra: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

 

La senyora Ester Costa Fita, s’incorpora al Saló de Sessions. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, tal com els comentava, 
aquesta és una moció en positiu, és una moció absolutament inclusiva i molt 
transcendent, en el sentit que estem parlant de reconèixer i que se’ns reconeguin drets 
individuals a nosaltres i a tots els nostres ciutadans, els ciutadans de la nostra ciutat. 

Vostès recordaran que el juny del 2013 es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, però aquesta mateixa plataforma a finals de desembre d’aquest any passat va 
acordar transformar-se ja per com havia evolucionat, doncs, tot aquest procés que 
s’està vivint, doncs, va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. 

Aquest pacte es basa en drets bàsics democràtics. Jo crec, i així ho diu el manifest, el 
desig de Catalunya de decidir el seu futur polític crec que és absolutament evident i 
que s’ha fet evident davant del món. I també, per altra banda, crec que és irrefutable 
reconèixer que un dels drets més essencials i absolutament inalienables de qualsevol 
societat que es consideri democràtica, doncs, és el de la capacitat pròpia del poble, de 
la nació de decidir el seu futur polític. 

En acte volem, aquests grups, precisament, posar de manifest que la voluntat 
d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és una opció 
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majoritària i transversal, independentment de quina ha de ser l’opció que es defensi o 
no –independentment de quina ha de ser l’opció que s’estigui defensant o no. És a dir, 
aquí estem parlant del dret essencial de tota persona, de tot poble, de tota nació de 
mostrar la seva voluntat d’expressió i de fer-ho mitjançant un referèndum, mitjançant 
les votacions, mitjançant la força màxima que pot tenir qualsevol persona en un 
sistema democràtic que és mitjançant el seu vot. 

I volem afirmar, perquè cal a vegades recordar obvietats, però volem reafirmar tots que 
l’actual marc jurídic espanyol permet la realització d’un referèndum, la permet; el que 
passa que, està clar, hi ha d’haver la voluntat política, que, evidentment, no hi és. Però 
no es va contra cap norma d’enlloc, no es va contra ningú quan es defensa la 
necessitat d’un referèndum i que, per tant, la nostra nació, el nostre poble, la nostra 
ciutadania pugui expressar el que li sembli convenient. 

Per tot això, per tots aquests fonaments, precisament, i aquí és on volem destacar que 
es tracta d’una moció absolutament inclusiva, perquè veuran vostès que de fet al que 
instem és els dos governs, el Govern de Catalunya i el de l’Estat espanyol, a superar 
totes aquestes dificultats polítiques que s’han donat fins ara, tots els apriorismes dels 
quals es parteixi i que volem manifestar la nostra convicció de tots nosaltres respecte 
que el referèndum és imprescindible en una cultura democràtica. Creiem que calen 
solucions polítiques, únicament polítiques, als problemes únicament polítics, que la 
millor solució és saber la voluntat de la ciutadania i que la millor fórmula per saber la 
voluntat de la ciutadania és mitjançant un referèndum i que aquest referèndum és 
absolutament legal i que només falta la voluntat política. 

En aquest sentit, manifestarem la nostra adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, 
subscrivim el contingut del manifest, d’aquest manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum. També ens comprometem a promoure al municipi, doncs, que les 
entitats, associacions i agents econòmics se sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i 
subscriguin el seu manifest. I que aquesta moció l’enviarem a la Generalitat, al 
Parlament, al Pacte Nacional, aquesta mesa que s’acaba de crear, convertir i a l’AMI i 
a l’ACM. 

Espero haver reflectit el que suposa aquesta moció. I, per tant, si hi ha alguna 
intervenció… 

Sí, la senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
sorprèn que vostè presenti aquesta moció que parla de separar Catalunya d’Espanya 
com una moció en positiu i inclusiva, sincerament li ho dic. I, a més, que la mateixa 
moció ha generat un informe del secretari d’aquest Ajuntament sobre aquesta i la 
conveniència d’aquesta. Per tant, sincerament, em sembla que les seves paraules 
cauen pel seu propi pes. 

Miri, jo ja no sé quantes vegades ens han fet parlar sobre aquest tema i saben 
perfectament els arguments de cada força política en relació amb aquest procés 
separatista i secessionista que vostès estan duent a terme des del Govern de la 
Generalitat i des d’altres associacions, com és l’Associació de Municipis per la 
Independència. Perquè vostè avui no ho ha dit, però a la mateixa Junta de Portaveus 
ens va dir «és la moció de l’AMI», eh?, «el que presentem és la moció de l’AMI». I, a 
més, la presenten per urgència; no sé quina és aquesta urgència que tenen 
d’acontentar l’AMI, perquè, si no, no hi ha més urgència. En canvi, vostè ha dit que sí 
que era molt urgent i era vital per al futur de Catalunya. 
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Perquè quan vostè diu «país», vostè es refereix a Catalunya, però jo li recordo que el 
seu país és Espanya, li agradi o no li agradi. Jo crec que això també ho ha de tenir en 
compte. 

Miri, vostès fan una cosa que jo crec que ja comença a ser perillosa, i és aquest 
llenguatge enganyós i pervers amb relació i al voltant de la paraula «democràcia»: la 
democràcia és compliment de les lleis vigents democràticament aprovades, sorgides 
de parlaments democràticament aprovats i constituïts i que cada u té les seves 
competències. Per tant, demanar saltar-se les lleis vigents democràticament 
aprovades a Espanya no és precisament parlar de democràcia i defensar la 
democràcia, o sigui, no defensa la democràcia qui va a favor de la desobediència; 
defensa la democràcia qui demana el compliment i el respecte a la legalitat vigent. I si 
no els agraden les lleis i, en aquest cas qui ens marca les normes de joc en aquests 
moments, que és la Constitució espanyola, doncs, facin passos per canviar la 
Constitució, però no vulguin fer creure a la ciutadania que una part d’Espanya pot 
decidir sobre el total d’Espanya, perquè això no és veritat.  

O sigui, que vostès diguin per activa i per passiva que el referèndum pactat que només 
es voti a Catalunya i que els catalans decideixin, vostès saben que no té cabuda 
actualment en el marc jurídic que tenim. Vostès ho saben, malgrat això hi insisteixen –
hi insisteixen, hi insisteixen–, és com aquella gota malaia, pensen que de tant insistir al 
final tothom se’ls creuarà. I és veritat, hi ha gent de bona fe que se’ls creu. Després, 
quan no puguin fer-ho i generin una frustració elevadíssima a Catalunya, m’agradarà 
saber com han previst canalitzar aquesta frustració. M’agradaria saber-ho, perquè no 
ho tenen previst. I aquí realment vindrà el problema més greu que tindrem. 

Vostès estan creant un problema polític i llavors surten a dir que el problema polític el 
crea l’altre i que el que han de fer és solucionar-lo. Els governs estan per solucionar 
problemes, per preocupar-se del dia a dia dels ciutadans, no per crear problemes nous 
i, en aquest cas, encara menys, problemes polítics d’aquesta envergadura. 

Vostè diu: «És possible, un referèndum és possible.» Miri, l’únic referèndum que és 
possible és si el fem a tot Espanya i tot i així, té dificultats, complexitats i no és fàcil. 
Vostès això no ho contemplen en cap moment. Per tant, el referèndum només a 
Catalunya, doncs, en relació que els catalans decideixin què ha de ser la resta 
d’Espanya, aquest per més que hi insisteixin no hi cap –no hi cap per més que hi 
insisteixin–, per més que vulguin tenir raó no la tindran. I, per tant, jo els demano que 
deixin de fer servir aquest llenguatge, que deixin d’enganyar els catalans, que deixin 
de crear aquesta crispació i aquest trencament dins la pròpia societat catalana en 
relació amb tot el procés independentista i que es posin a treballar i que demanin al 
Govern de la Generalitat que es posi a treballar i a dialogar i a parlar per arribar a 
acords en relació amb la millora dels problemes reals que tenen no només els gironins, 
tots els catalans en el seu dia a dia, i que res tenen a veure amb el procés separatista i 
independentista en el qual vostès estan obsessionats i basen tota la seva actuació 
política des de fa ara ja crec que uns tres anys o quatre, des del 2012, en què el 
senyor Mas un dia es va convertir i va passar de ser el president de la «casa gran del 
catalanisme» al president dels independentistes. Des d’aquell moment tot s’ha 
precipitat i vostès han fet un canvi tan radical que fins i tot hi ha moments que són més 
radicals que la CUP. Imagini’s –imagini’s– si hi ha moments, no?, allò de passar-se i 
voler ser més papista que el papa. 

I ja acabo. Miri, jo els demanaria que deixin de portar aquestes mocions en aquest Ple, 
aquestes mocions polítiques, aquestes mocions que no aporten res ni als gironins ni a 
aquest plenari, coses que ja es debaten i es voten a altres administracions, que 
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possiblement tinguin un caràcter polític que té més vinculació amb el que s’està 
debatent. Jo ja sé que a l’AMI li agrada molt dir ara a tots els ajuntaments que 
presentin la mateixa moció, per sentir-se reforçada. Escolti, no entrin en aquest joc. És 
més, abandonin l’AMI, li ho hem dit sempre, l’abandonin i deixin de pagar la quota, 
que, a més, no sé si ha vist que a Reus li han dit que és il·legal pagar-la. Per tant, 
escolti’m, això també tingui-ho present i no ho perdi de vista. 

Per tant, en comptes de fer-li tant de cas a l’AMI, l’abandoni, se centri en els 
problemes que tenim els gironins i les gironines, ajudi a resoldre aquests problemes, 
ajudi el Govern de la Generalitat a treballar per resoldre els problemes reals que tenen 
els catalans, abandonin la confrontació, abandonin la col·lisió, comencin a parlar de 
democràcia en relació amb el que realment és la democràcia i no voler-la canviar, que 
la democràcia vostès se la volen fer a mida, amb normes que els vagin bé a vostès, 
oblidant que el marc jurídic d’aquest país és la Constitució espanyola, que cal 
respectar-la, que cal sempre tenir-la en compte i que, per tant, tot allò que vostès volen 
no hi té cabuda. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. La veritat és que ja se’ns feia 
estrany, feia alguns mesos que temes com aquest no tenien presència en aquest Ple. 

Els hem de dir una cosa que jo crec que no la tenen gaire present, i és que tenim dret 
a decidir, tenim dret a votar i hem votat constantment. De fet, en els últims anys 
difícilment trobarem un any on no haguem tingut oportunitat de dir la nostra. 

Dret a decidir, què? Dret a decidir, qui? Dret a decidir, com? Perdoni, però crec que 
riure’s d’una portaveu que està exposant l’opinió del seu grup no és el més adient per 
part seva. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, no estàvem rient de 
vostè –no estàvem rient de vostè. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Recordem el multireferèndum del 25 de maig del 
2014, on els mateixos Mossos d’Esquadra van retirar les urnes i on el senyor Mas no 
va dir res, perquè aquí només es vol decidir del que interessa a uns quants. Siguem 
clars, volen votar, perfecte; el que han de fer és complir les lleis, el que han de fer és 
presentar les modificacions pertinents per modificar la Constitució, fem eleccions –la 
base de la sobirania del país, és a dir, tot Espanya– i si surt guanyadora l’opció, 
escollim i modifiquem, però el que no poden fer és mentir els ciutadans, perquè cap 
legislació, absolutament cap legislació mundial contempla la possibilitat d’aquest tipus 
de referèndum, absolutament cap. 

Vostès citen també en ocasions els territoris colonitzats, que Catalunya és un territori 
colonitzat. Miri, és que repassant la història, no recordo jo un poble colonitzat que 
tingui un renda de les més altes del país colonitzador, ni un règim competencial comú, 
ni una sanitat, ni unes garanties establertes, tampoc una capacitat legislativa amb la 
potència de les nostres. Molt bé, volem decidir, però decidim i decidim entre tots. 

Senyora Madrenas, miri, el secretari general de l’ONU va afirmar l’octubre del 2015 
que Catalunya no està a la categoria de territoris amb dret a l’autodeterminació. 
Aquest passat 9 de febrer el president del Parlament Europeu ha afirmat que la 
independència de Catalunya mai podrà ser reconeguda a la Unió Europea. Llavors, a 
qui volen enganyar vostès? No tenim tots els mateixos drets? No tenim tots les 
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mateixes obligacions? Jo els demano, de veritat, que siguem seriosos, que no és 
saltant-se la llei com es legitima un polític, sinó complint un ordenament jurídic i un 
ordenament constitucional, ser lleial, voler canviar l’statu quo amb serenitat, amb 
diplomàcia, amb diàleg, amb entesa. I avui, sincerament, els haig de dir que no veig 
cap d’aquestes virtuts en alguns dels polítics o dels representants que diuen 
precisament representar-nos. 

Miri, el papelón, perquè al final no deixa de ser un papelón del senyor Mas i del senyor 
Homs la setmana passada al jutjat, la falta de valentia i d’honestedat, les mitges 
veritats o les seves mentides; els catalans no ens les mereixem, és que no ens les 
mereixem. 

Miri, nosaltres com a gent que treballa dur, gent que treballa fort, gent que treballa 
constantment amb capacitat d’innovació, no cal que ens inventem històries, no cal que 
ens inventem drets. Creiem que amb el diàleg tot es pot aconseguir i no és forçant la 
maquinària com s’aconsegueix absolutament res. 

Miri, s’estan preocupant del reforç de les infraestructures? S’estan preocupant de la 
sortida de la crisi? S’estan preocupant de la igualtat de la dona al mercat laboral? 
S’estan preocupant de l’exclusió social? S’estan preocupant de la precarietat laboral? 
S’estan preocupant de la deslocalització d’empreses? Escolti, la resposta és molt 
clara: no, no ho estan fent. Vostès s’estan dedicant a crear un entorn certament difícil, 
de veritat, certament un entorn molt difícil i molt complicat que ni garanteix l’estabilitat i 
sobretot no fomenta les inversions. 

Si no volen treballar és totalment respectable, però deixi’ns treballar a nosaltres. 
Nosaltres ni mentim al Parlament ni mentin als ciutadans. De veritat, o sigui, no 
agafem les dades de manera il·legal ni seleccionem els que són més afins a una 
ideologia o l’altra, entre qui ha d’ocupar uns o uns altres càrrecs en un suposat nou 
país. Si agafem el respecte a les lleis que avui tenen alguns, la suposada superioritat 
moral dels dirigents polítics que han passat per aquest Ajuntament i la transparència 
comptable del partit en qüestió, potser és millor que no decidim re. I jo els recordaré 
una cosa que crec que molt sovint obliden, i és que una mentida repetida mil vegades 
mai, absolutament mai, alcaldessa i grups que subscriuen aquesta moció, 
absolutament mai es converteix en realitat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. La 
senyora Elisabeth Riera… 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Bé, la moció que ens 
presenten els grups Convergència i Unió, Esquerra i la CUP del manifest del Pacte 
Nacional pel Referèndum en molts punts d’aquest manifest hi ha diversos punts en 
què trobaríem acord amb les nostres postures del Partit dels Socialistes. Però sí que 
se’ns plantegen alguns interrogants i algunes coses que hi trobem a faltar o que no les 
veiem clares, perquè el PSC fem una aposta per un nou pacte entre Catalunya i 
Espanya. Defensem un catalanisme integrador, dialogant, pacifista, que rebutja tant 
l’immobilisme com les iniciatives unilaterals que ignoren la legalitat. 

Els que defensem el camí del pacte creiem que la independència no és la solució: la 
solució no és que Catalunya marxi d’Espanya, sinó canviar Espanya és la solució. 
Nosaltres, els Socialistes catalans, creiem en la necessitat d’obrir un nou marc per a la 
reforma de la Constitució que transformi Espanya en un estat federal, que blindi els 
drets socials, que augmenti la qualitat democràtica i que es resolgui l’encaix entre 
Catalunya i la resta d’Espanya. 
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Som plenament conscients i lamentem que Catalunya en aquests últims anys ha tingut 
un llistat llarguíssim de greuges: que el PP portés l’Estatut al Constitucional o que el 
Constitucional retallés allò que s’havia aprovat a les institucions catalanes i també al 
Congrés, intromissions inadmissibles a la cultura catalana, com la llei Wert, i en 
aquests últims temps, la judicialització contínua de la política. 

És evident que els governs de Rajoy han oblidat del tot la política i mai no han volgut 
dialogar amb el Govern de Catalunya, escollit democràticament, i que des de l’Estat no 
hi ha hagut més respostes que el no constant a qualsevol demanda tant de molts 
catalans i catalanes com del mateix Govern de la Generalitat. 

Entenem que la situació actual en què ens trobem les administracions de Catalunya i 
Espanya, que és la de prescindir absolutament del diàleg i del pacte, d’una banda, es 
torna a la pantalla del referèndum unilateral i, de l’altra, la de creure que tot això ja 
passarà, mirar cap a un altre costat i deixar que només actuïn els tribunals. 

Al nostre parer, el judici d’aquesta última setmana ha estat un error. 

Si aquesta moció hagués volgut comptar amb una majoria més àmplia, no se’ns 
demanaria un vot de confiança absoluta per un govern format d’unes forces polítiques 
legítimes i respectables, però que actuen amb uns criteris que no són els nostres.  

El federalisme admet necessàriament el referèndum i, naturalment, els Socialistes hi 
estem d’acord. Però l’única via per tal que sigui possible, ha de ser de manera real i 
efectiva i a la vegada justa, és fer-ho de manera pactada, tal com va passar a Escòcia 
o al Quebec. (Comentaris de fons.) Sabem que aquest és un procés lent i difícil, no 
impossible, però és l’única possibilitat si el que volem és arribar a acords ferms i 
duradors. La resta és fer molt soroll per no-res, animar fins a la fatiga la ciutadania per 
acabar abocant-la al desànim i a la frustració. 

Els grups de CiU, Esquerra i la CUP ens presenten la moció que literalment diu que el 
Parlament de Catalunya és absolutament sobirà i, per tant, a la pràctica independent 
de fer un referèndum unilateral sobre aquesta mateixa qüestió, la independència. Al 
PSC volem construir un nou acord i no està a la nostra agenda política preparar un 
referèndum de ruptura i portar a la societat la divisió i l’enfrontament, i és per això que 
ens abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. Jo està 
clar que amb el Grup del Partit Popular i amb el Grup de Ciutadans, doncs, entenc que 
hi ha dificultats per trobar punts de trobada, vull dir, és un debat que se n’ha anat molt 
més enllà del que segurament era aquesta moció. Han tornat a repetir, doncs, els 
arguments que sempre utilitzen i, de fet, s’han apartat molt d’aquesta moció, no? 

Però, vaja, jo crec que tampoc no val la pena, doncs, anar insistint en el mateix, 
perquè també vostès es mostren igual d’inamovibles com es mostra el Govern 
espanyol. Però només un parell de reflexions, no?  

Per exemple, clar, «la democràcia és el compliment de les lleis». No, perdoni, això no 
és la democràcia; la democràcia és el govern del poble i és basada en la participació 
igualitària de tots els seus membres. És això la democràcia, no el compliment de les 
lleis, perquè, si no, això seria l’estat de dret, i que moltes vegades [#05:49:42], és 
veritat. És que no vull dir el típic «és que, si no, no s’avançaria mai en els drets de les 
dones i del dret dels treballadors i…» És ridícul el que pugui defensar que és 
democràtic no modificar les lleis. Per favor, és just el contrari –és just el contrari–, sí, 
sí. Per tant, aquest argument, en fi, és bastant inaudit que s’utilitzi aquest i 
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contraposant-ho al que és la democràcia: la democràcia és saber què pensa la gent. 
És que això és això la democràcia, ni lleis ni normes ni Constitució ni modifiquem ni 
fem [#05:50:23], volem saber què pensa la gent. I això és el màxim de la democràcia. 

També…, és que igual, però comentaven: «No hi ha cap estat al món que tingui 
normes sobre el referèndum.» Home, per favor –per favor–, és que no cal ni que li posi 
tots els exemples que tots coneixem. (Veus de fons.) Sí, sí, ha dit que no hi havia cap 
estat al món que tingués referèndums, ho ha dit així mateix. (Veus de fons.) Ah, 
perfecte, no, no, és igual. D’acord, d’acord. I Escòcia i Canadà…, i tots… És igual, és 
igual, no existeix cap nació en el món que tal. 

Jo el que li contesto a això és que, precisament, els estats moderns i progressistes les 
tenen, aquestes opcions. 

I també, i per acabar, eh?, perquè és que no…, és igual, ho podem deixar aquí, perquè 
ja veig que són posicions bastant inamovibles, però, ja no es pot seguir defensant que 
aquestes mocions per què les portem al Ple de l’Ajuntament perquè no aporten res a la 
ciutadania. Guaitin, no és cert això –no és cert això–: estem parlant de defensa de 
drets fonamentals de les persones. És a dir, si la defensa del dret fonamental de 
cadascun dels ciutadans d’aquesta ciutat no incumbeix a l’Ajuntament de Girona ja em 
dirà vostè què li incumbeix. 

Per tant, i tant que aporta i tant que és centrar-nos en els problemes reals això, i tant 
que sí. És que més reals és impossible, perquè el primer de tot jo crec que és el que 
inspira la voluntat de servei públic de tots, de tots els que estem aquí, precisament, 
segur que el primer era la defensa dels drets de totes les persones. Estic 
completament segura. Per tant, això si en alguns no els centra, no és el punt central de 
la seva actuació política, doncs, potser estàs cometent un error molt greu. I espero que 
no sigui la línia d’actuació de ningú que estigui en aquest plenari. 

Finalment, és cert que hi ha confrontació, és cert, ideològica, hi ha confrontació 
ideològica, poc ens n’amaguem, tots ho tenim molt clar, no? Però, escolti, quina altra 
fórmula pot apuntar ningú de vostès per resoldre-la? Una fórmula democràtica, una 
fórmula que contempli i que no conculqui els drets de les persones, una fórmula que 
utilitzin els estats moderns i progressistes. En coneix alguna altra? És una pregunta 
retòrica, no espero cap resposta, perquè no existeix –no existeix–, és votant, és 
coneixent la voluntat de la ciutadania i ja està. I tant fomentant que es defensi una 
opció com l’altra, que és el que estàvem dient aquí; aquí no hem parlat de procés, no 
hem dit: «volem un referèndum perquè el…», no; volem saber el que pensa el poble, 
volem saber el que pensa la ciutadania i ja està. Era tan fàcil com això. 

No era una moció més, és una moció completament diferent que anava en un sentit 
positiu, inclusiu i que és molt transcendent per a la vida real de les persones i que per 
això si un tema com aquest no es portés en el consistori, doncs, sí que no tindria cap 
sentit. 

Si els sembla, deixem-ho aquí. Ja sé que es podrien dir moltes coses. En aquest cas, 
de veritat que no donaré la paraula, vostès han tingut cinc minuts per dir –més, de fet– 
tot el que han volgut i ara no pot haver-hi rèplica quan els altres portaveus han desistit 
i deixant-ho en la meva… Perdó? (Veus de fons.) Perdoni, l’alcaldessa, sempre té 
l’opció de finalitzar els debats. 

I jo, la veritat, he intentat… (veus de fons) No, guaiti, perdoni, no els he donat la 
paraula. Eh, que no els he donat la paraula? Senyora Pujola, no els he donat la 
paraula, doncs, no la utilitzin, eh? Si us plau, jo li ho demano, si us plau. Escolti, no 
podem estar anar tornant a posar un altre cop els mateixos arguments a sobre la taula. 
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Vostès s’han explicat perfectament, els han dit tots; jo m’he limitat a tres o quatre 
reflexions i ja està. Jo també podria continuar deu hores, però crec que és millor, 
també per a les persones que ens estan escoltant, que els uns i els altres ho deixem 
aquí. Crec que és millor. 

Passem, si de cas, a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor d’aquesta moció? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, i el Partit Popular, integrat per un 
membre, la moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. 

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, 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. 

Abstenció: 

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

En contra: 

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, moltes gràcies. I, ara, 
doncs, passem –disculpin– a la part de control. I, per tant, si hi ha intervencions…  

Sí, senyora Veray, endavant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Ara puc parlar del que vostè ha dit a l’inici del 
Ple o no? És ara, no?, que em toca? 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  No, és que li he de dir: d’entrada, vull que consti 
en acta la queixa formal del meu grup municipal que quan a l’alcaldessa li convé 
perquè es debat un tema de la independència, en què ella és una efervescent 
defensora, coarta la llibertat d’expressió dels grups de l’oposició que no pensen com 
ella. Jo vull que consti en acta així de clara la queixa del meu grup municipal. I 
anuncio, a més… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Estàvem parlant de refugiats, 
eh?, no estàvem parlant… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, és igual, però com que no m’ha donat la 
paraula, vull que consti en acta la queixa formal en relació amb aquest tema, perquè 
ho trobo molt greu. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Ho trobo molt greu. I, a més, li demano que 
escolti les intervencions, que escolti, perquè vostè m’ha dit a la seva intervenció que jo 
he fet el ridícul dient que democràcia vol dir que no pot canviar lleis, quan li he dit que 
si no li agrada la Constitució treballi per canviar-la. Imagini’s –imagini’s. Per tant, li 
demano que escolti bé les intervencions, perquè, si no, qui fa el ridícul és vostè, no jo, 
precisament. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ja buscarem l’acta i ho 
comentarem… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Sí, sí, precisament –precisament– ho he dit molt 
clar, que si no li agrada, la canvia la Constitució, però no intentin fer-les les lleis a mida 
a Catalunya quan no serveix. 

Dit això, miri, en la seva primera intervenció, que li he de dir que jo li he demanat la 
paraula perquè vostè ha dit –i constarà a la gravació– que feia una prèvia abans de 
començar el Ple, per això s’ha saltat l’aprovació de l’acta, perquè vostè ha parlat sense 
dir que s’iniciava el Ple, per això li demanava jo la paraula. Si vostè hagués dit que ja 
s’iniciava el Ple, m’hagués esperat, com ha dit vostè, al final; per tant, ha sigut un error 
seu, per això s’ha saltat l’aprovació de l’acta, perquè s’ha estressat: ha dit que no 
començava el Ple i de cop ja l’havíem començat. Sí, sí, no hi ha hagut inici de ple avui 
–no hi ha hagut inici de ple–, vostè ha tirat pel recte. 

Miri, primer de tot dir-li que jo no comparteixo el que ha dit i crec que hauria de ser 
més curosa quan parla en nom de tots; no, no parla en nom de tots. D’entrada, perquè 
vostè ha dit coses que no són del tot veritat i no s’adeqüen a la realitat –no s’adeqüen 
a la realitat. 

Jo el cas concret que vostè ha exposat el desconec i, per tant, si es pot ajudar i es pot 
fer alguna cosa amb el cas concret no s’ha de confondre amb el que és tot el procés i 
el procediment en relació amb l’acollida de persones refugiades, que és un tema 
humanitari, en el qual jo crec que en aquests termes estem tots d’acord, però que cal 
explicar bé.  

Miri, no és veritat que la Generalitat estigui oferint 4.500 places d’acollida de refugiats 
en aquests moments; en aquests moments només n’ha ofert 301, de les quals, 176 
són a Manresa…, ai! 176 a Barcelona ciutat i 126 a Manresa. Ni una a Girona, eh? Jo 
els dic els números de les places ofertes en aquest moment pel Govern de la 
Generalitat introduïdes en el sistema nacional d’acollida, que és per on es vincula i es 
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vehicula tota l’acollida de refugiats. Dista molt de les 4.500 places que diu el senyor 
Puigdemont que ofereix i que explica a les autoritats europees i dista molt del discurs 
que vostès estan fent. 

Per tant, jo els demano que en aquest tema tan sensible, i que és un tema humanitari, 
facin menys propaganda, menys publicitat, menys demagògia i realment el Govern de 
la Generalitat i vostè com la responsabilitat que té com a alcaldessa és exigir-li també 
al Govern de la Generalitat que ho faci, que deixi de buscar sempre l’enemic extern, 
que per ell és el Govern de l’Estat, i faci la seva feina, ofereixi aquestes places que diu 
que té i hi destini els recursos que hi ha de destinar i, per tant, expliqui la veritat. 
Perquè el que no pot ser és que tot sigui culpa d’un altre i vostès ho facin tot bé i 
expliquin una realitat a la ciutadania que no és la real ni la que es diu amb allò que 
realment queda registrat. I hi insisteixo, de 4.500, 301: 176 a Barcelona, [126, 
#06:00:27] a Manresa. Aquestes són les dades realment reals del que està fent el 
Govern de la Generalitat en aquest tema.  

Moltes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions? Sí? Doncs, el 
senyor Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Més enllà que 
176 i 126 no fan 301, però, bé, això és una constatació també, ja que parlem de 
dades… (veus de fons), jo he entès 126, però, bé. 

Dit això i sobre el que ha dit dels refugiats, ens alegrem que aquest govern municipal 
estigui a totes per aquest tema, que s’hagi adherit a «Casa nostra, casa vostra» és 
una bona notícia. 

El que no podem compartir tampoc és dir –i això va per a tots– que estem fent tot el 
que està a les nostres mans, perquè crec que és una evidència que no estem fent tot 
el que està a les nostres mans, ni aquest equip de govern ni aquest grup de l’oposició 
ni en general tots quan la situació és la que és i quan ens plantegem desobediències i 
ens plantegem actuacions per sobre de certs marcs en uns temes, potser també ens 
hauríem de començar a plantejar accions concretes entre tots que també superessin la 
inoperativitat del Govern espanyol, que ni està actuant a Europa per canviar-ho ni està 
actuant aquí per solucionar aquest problema, que no només és humanitari, sinó que 
també és polític. 

Segon tema al qual volíem fer referència, de decrets. Hem vist en un decret que es 
donava permís al voltant de la fira…, no en diré fira, sinó de l’operació Girona10, que 
es donava el permís a una empresa per poder realitzar una fira a la plaça Catalunya 
durant el Girona10. El tema és que a diferència del que apliquem a totes les empreses 
que intenten o que fan un negoci en el nostre carrer, que està marcat en les 
ordenances municipals, que són 7,31 metres quadrats/dia –perdó–, 7,31 euros per 
metre quadrat/dia, aquesta fira, pel decret, no se li va cobrar cap taxa. No podem 
entendre nosaltres que avui en dia una empresa que està ocupant durant tres dies la 
plaça Catalunya per a un negoci particular, en el marc d’un esdeveniment com és 
Girona10, però que és el negoci, en aquest cas, d’una empresa que ho impulsa, no 
estiguem cobrant els diners que pertoquen a les taxes. Ho estem fent i ho hem vist en 
altres decrets amb moltes altres empreses, com així ho marquen les ordenances, i ens 
agradaria saber per què en aquest cas no s’ha fet, quan hauríem tret –doncs, jo ho he 
calculat– potser són només 1.500 euros, però són 1.500 que haguessin entrat a les 
arques municipals, segons marquen les ordenances municipals. 
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I la segona pregunta de decrets és que hem pogut comprovar que hem gastat 25.000 
euros a comprar el fons d’art d’una empresa que és Progrup. Bé, nosaltres estem en 
un punt que creiem que en la situació en què estem no cal que l’Ajuntament de Girona 
adquireixi més fons d’art ara mateix, quan encara no tenim clar com disposarem el que 
ja tenim, i en tenim molt d’emmagatzemat. La pregunta evident és per què hem 
comprat un fons d’art de l’empresa Progrup i ens hem gastat 25.000 euros quan 
encara no tenim ni tan sols solucionat el tema del fons d’art propi. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, una pregunta concreta en 
relació amb un decret. És un decret que parla del Pla integral Girona est i parla de la 
realització d’una activitat de reforç escolar de Torre Gironella per a l’elaboració d’un 
vídeo col·lectiu d’accions a Girona est. Llavors, o bé és un error o bé que ens 
expliquin, si us plau, doncs, com és que és una activitat de reforç escolar a Torre 
Gironella d’un pla integral de Girona est, que, a més a més, el que preveu és un vídeo 
col·lectiu centrat en la gent de Girona est. Entenem que Torre Gironella no és Girona 
est. No ho sé, perquè ens expliquin si és que és un error del decret o, en qualsevol 
cas, quina és aquesta activitat de reforç escolar i què pretén. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La pregunta va 
en relació amb un decret en el qual hi ha diferents partides que se sumen per tal que 
en el pressupost presentat, tal com diu el decret, per a la realització d’un estudi i 
anàlisi sobre l’adequació de les tarifes de preus d’aigua potable i sanejament per a 
l’any 2016, presentades per l’empresa mixta Agissa, per tal de comprovar si s’ajusta 
als preus de mercat vigents. Voldríem saber, doncs –ja, potser el regidor Berloso, com 
que té a veure amb Agissa, no sé si ens ho podrà dir–, per què s’encarrega aquest 
estudi sobre les tarifes de 2016 i si és que es té alguna intuïció en relació amb aquest 
tema. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Maria Mercè Roca… 

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Dos decrets. Veiem que 
es consignen tres mil euros més per al festival Milestone que no estaven previstos i 
voldríem saber…, bé, voldríem que ens justifiqués aquesta despesa i aquest canvi 
d’aquests tres mil euros d’una partida a una altra. 

I també veiem que contracten per valor de set mil euros tasques d’assessorament en 
relació amb la reforma horària, eh? I ens agradaria saber quina serà la missió exacta 
d’aquest contractista i quines són les accions que es plantegen. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, respecte al tema de 
Girona10, i si vol ja contesta el tema de la reforma horària… 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ara en aquest 
moment no li sé respondre exactament com és que no hem cobrat aquestes taxes. Sí 
que vàrem autoritzar aquesta fira, però ara no recordo que hàgim eximit de res 
aquestes taxes. Aquestes taxes les paga tothom. Per tant, ho miraré i li contestaré. Ara 
no li ho puc contestar perquè no ho recordo. 
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Quant a la reforma horària, el tema de l’assessorament: precisament, és la 
contractació de les persones que ens fan l’assessorament per a tot el tema de la xarxa 
gironina de la reforma horària, que ens van dient els passos que hem d’anar seguint…, 
bé, ens van guiant i ens van dient per fer tot el procés per arribar, doncs, a la reforma 
horària. 

I, per exemple, ara, que em sembla que ja estan convocats, que farem el pool 
d’empreses, diguéssim, més pioneres en aquest sentit, ells també hi són per anar-nos 
assessorant. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas, 
respecte el tema de l’adquisició de la col·lecció que pertanyia a Progrup i també 
respecte als tres mil euros per al Milestone. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No s’ha adquirit ara el 
fons Progrup, ja era una qüestió que venia de molt més endarrere, quan va fer concurs 
de creditors l’empresa. I el que va ser és la salvaguarda del fons que tenien. I crec que 
en el passat Ple, ja la regidora Maria Mercè Roca va fer una pregunta al respecte, era 
la salvaguarda d’un fons que val molt més que aquests diners i que a raó del concurs 
de creditors el que va fer l’Ajuntament és reaccionar i no perdre’l. Estem parlant –no 
m’agafi la dada exacta, eh?–, però em sembla que estem parlant de tres anys enrere 
ben bé quan es va començar a treballar aquest tema i ara s’ha materialitzat. 

Quant a això del Milestone, suposo que pregunta és despesa o no al pressupost, és 
que no m’ha quedat clara la pregunta. Perquè intuïm –i ara ho estàvem parlant amb el 
regidor Sastre– que aquests tres mil euros eren una despesa que es va transferir de 
Sostenibilitat, que eren les actuacions que es van fer en el Ter, que es van fer 
actuacions en el mateix Ter i el pintat del sobreeixidor de la depuradora. Eren 
actuacions que es van afegir en el Milestone i es va transferir la partida des de 
Sostenibilitat al que seria Cultura per poder complir aquests objectius. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
reforç escolar de Torre Gironella i sector est… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, el cert és que hi ha dos decrets, hi ha 
activitats de reforç escolar a Torre Gironella, hi ha dos grups en aquest moment, i hi ha 
un vídeo col·lectiu emmarcat en el Pla integral Girona est. Per tant, si em fa arribar el 
decret, mirarem quina de les dues activitats i si hi ha un error s’esmena, però en 
realitat les dues coses s’han realitzat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I respecte a les tarifes que 
comentava i atès que ve d’òrgans de control, quan hi hagi la regidora que avui està 
indisposada, doncs, ja els donaran la informació complimentada, eh? 

Gràcies. 

 

31. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, doncs, precs i preguntes, si 
els sembla.  

Sí, digui’m, senyor Vázquez. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. En la acera del 
passeig d’Olot, concretamente delante del pabellón de Santa Eugènia, se ha instalado 
un tramo de farolas, quince para ser exactos, de las que hay un mínimo de diez que 
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tienen el interior empañado o con humedad condensada. Esto es debido a que no 
están cerradas herméticamente, con lo que aparte de no iluminar bien, pueden 
producir averías. Rogamos revisión con la empresa para su reparación. 

Nos han hecho llegar un ruego los vecinos del carrer Muntaner, de barri de Sant 
Narcís, referente a la poda de árboles. En concreto, piden que se poden en estas 
fechas, ya que no hay hojas y que no esperen a que las ramas invadan los balcones y 
tapen las ventanas, en caso de podarlos más adelante. 

Por otra parte, llevamos bastantes plenos insistiendo en el tema de la limpieza y la 
recogida de residuos. Precisamente, esta mañana vecinos de Sant Pons nos han 
hecho llegar imágenes de jabalíes hurgando en las basuras que hay detrás del 
Carrefour. Entendemos que es producto de la mala gestión de la empresa de limpieza, 
a ver, por favor, si piensan hacer algo al respecto de una vez por todas. 

Por otra parte, señora alcaldesa, nos ha encantado que Girona haya acogido las 
semifinales y la final de la Copa de la Reina de baloncesto y ver a la señora alcaldesa 
de anfitriona en representación de nuestra ciudad. Lo que no entendemos por qué no 
se le da el mismo trato a la Fundación Princesa de Girona cuando organiza actos. Así 
que le rogamos que sean coherentes con las entidades que dan prestigio a nuestra 
ciudad. 

Y ya por último, tal como se dijo en junta de portavoces, por favor, por respeto a la 
ciudadanía, hagan algo para solucionar el problema del streaming, ya que nos consta 
que cada día funciona peor. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Una pregunta: resulta que a Girona, a part de vindre la gent als hotels i tal, també a 
nivell de tot Europa, ve molta gent amb autocaravanes, i de la resta de l’Estat i de tot 
arreu. Jo crec que seria qüestió ja…, podria fer-se una zona habilitada per a aquesta 
gent, perquè, com hi ha a la resta d’Europa o a altres llocs, perquè tinguin les seves 
necessitats de càrrega i descàrrega. Perquè els veus a vegades, m’he fixat, que fan 
servir els pàrquings així… [municipals, #06:12:22] i jo sé que a vegades la Policia 
Municipal els fa fora. Doncs, adequar una zona perquè aquesta gent pugui beneficiar-
se, perquè és turisme. Home, és un turisme més familiar i li donaria més facilitats. 

Després, una altra pregunta, va arribar a les nostres oïdes que el funcionament de les 
bicicletes elèctriques de l’Ajuntament funciona molt bé, eh?, però passa que n’hi ha 
poques. Si tenien pensat de comprar-ne més i fer el canvi per les motos, perquè m’han 
dit que funciona força bé el tema d’aquesta bicicleta elèctrica. Si en podrien adquirir 
més unitats. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
me’n vaig a un any enrere quan encara hi havia l’alcalde senyor Ballesta, que vàrem 
tenir una reunió amb el barri de Sant Narcís i vàrem estar parlant del pàrquing soterrat 
que hi ha al parc Central, perquè no hi ha manera que ningú el vulgui, cap concessió el 
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vol perquè no està acabat. I un altre problema que té és que l’entrada i la sortida siguin 
pel mateix lloc, és a dir, a la plaça d’Europa. 

En aquella reunió, es va proposar que una part d’aquestes places es destinessin als 
veïns del barri o als comerços per compensar una mica la pèrdua de places que hi ha 
hagut, i més que n’hi haurà amb el pla integral. I el senyor Ballesta va dir que sí que hi 
estava d’acord i que intentaria fer unes negociacions. 

Amb el canvi d’alcalde, ara vostè que és la senyora alcaldessa, volem saber si aquesta 
aposta que havia fet el senyor Ballesta aquest Govern també aposta pel mateix, no?, i 
compensar una mica el barri de Sant Narcís aprofitant 250 places o més, que és el 
nombre més o menys que es parlava, per als veïns del barri. 

Després, és un prec sobre la web de govern obert, que no està actualitzada i les dades 
que hi ha són de fa temps. A veure si hi ha alguna possibilitat que estigui al dia. 

Un altre prec: sobre l’ocupació de la vorera de davant de l’ortopèdia Bosch, que 
s’aturen moltes vegades els cotxes a sobre la vorera per fer càrrega i descàrrega, no? 
És molt perillós perquè la gent que passa per la vorera no té espai. I, a més a més, hi 
ha el semàfor que hi ha la gent que s’està esperant per creuar el pas de vianants. El 
prec és que parlin amb l’ortopèdia i si és una qüestió d’atenció de persones amb 
dificultats per moure’s, que es busqui una solució. 

Un altre prec, i ja acabo: al carrer Joan Coromines i Vigneaux, que està a Montilivi, 
dóna accés a l’escola Pericot, no hi ha voreres i és de doble direcció. Tot plegat 
genera perill per als vianants, i més tenint en compte la circulació de mainada. 
Demanem que es prioritzi la construcció de voreres d’aquest carrer en les accions del 
pla de mobilitat, i fer-hi un projecte de camí escolar segur i dotar-lo amb recursos 
suficients. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa, pot repetir el 
carrer aquest? 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Joan Coromines i Vigneaux. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, primer, aprofitar per felicitar 
l’equip de govern que ha atès un prec històric de l’oposició, de part de l’oposició, que 
era que es treballés amb els grups municipals de l’oposició la fórmula de poder 
comunicar la feina que es fa. Això s’està treballant ara mateix, esperem que doni 
resultats ben aviat, i, per tant, agrair-ho. 

Dit això, preguntar si els divuit mil euros que nosaltres hem sabut trobar que estan 
destinats a Girona10 o que s’han destinat a Girona10 aquest any des de l’Ajuntament 
són tots els diners que posa l’Ajuntament en aquest projecte a nivell d’inversió i quina 
és la inversió, si se sap de números, de la part privada, que són els promotors, 
nosaltres som col·laboradors. Però ens agradaria saber aquesta xifra. 

Segon, ens agradaria saber, senyora Muradàs, quines accions ha dut a terme per al 
tema curses i residus, que fa dos plens vostè va dir que era un tema que l’interessava 
molt; saber si n’ha pres alguna o no, perquè les curses la nostra sensació és que es 
continuen desenvolupant a la nostra ciutat, però aquest tema no s’ha avançat. És la 
nostra sensació i, per tant, que ens ho expliqui. 
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Tercer, la setmana passada hi va haver un congrés molt interessant a la Fira de 
Girona sobre residus, precisament. Molt interessant. Aquest grup municipal hi va anar 
cada dia a escoltar totes les conferències i a aprendre tot el que allà, doncs, s’hi 
compartia. Bé, la pregunta és que aquesta acció segurament des del nostre punt de 
vista és el màxim que ha fet aquest Govern en dos anys en el tema de gestió de 
residus, realment d’aposta decidida de canvi i d’increment per aconseguir, doncs, unes 
taxes de reciclatge molt més importants que les que tenim ara mateix a la ciutat. 
Després de poder vendre la imatge que som la capital del debat sobre residus –jo no 
m’atreviria a dir que som la capital de la gestió dels residus, sí del debat, ho hem 
demostrat–, els demanem celeritat i sobretot que ens presentin un pla de treball en el 
proper any que ens situï als nivells…, o sigui, que el presentin aquest any, però que 
ens situï en els propers anys al nivell de ciutats que es van plantar explicant que 
arribaven al 65, 70, 75 per cent de [generació, #06:17:54]. 

Llavors, el següent tema: habitatges turístics, i això ho lligo amb unes declaracions que 
ens van preocupar de la senyora alcaldessa en què va dir literalment, o així ho vam 
llegir nosaltres en el diari, que el tema del lloguer d’habitatges en aquesta ciutat no era 
un problema. Si més no el Diari de Girona va recollir unes declaracions seves en què 
vostè deia exactament això: «El lloguer en habitatge en aquesta ciutat no és un 
problema.» 

Afortunadament, fa uns dies la regidora Paneque deia que sí que era un problema. Ho 
deia en unes declaracions a Ràdio Girona i deia que era un problema a la ciutat. 
Agrairíem, doncs, que es posessin d’acord. Però, en tot cas, nosaltres pensem que sí 
que és un problema, que, a més, ve derivat de molts motius: ens hem situat en els 
nivells del 2007, malgrat, diguéssim, la situació econòmica no és la del 2007; ve 
derivat també de l’increment bestial d’habitatges turístics a la ciutat, que ha 
incrementat un 100 per cent en l’últim any, segons dades fetes públiques. S’ha passat 
de 175 a 350 habitatges d’ús turístic legalitzats –legalitzats–, que això no vol dir que no 
n’hi hagi més. 

Per tant, a nosaltres ens preocupa la turistificació massiva d’habitatges al Barri Vell 
especialment, d’una banda, i, de l’altra, una conseqüència no únicament provocada 
per això que està produint en l’habitatge. De fet, la senyora Paneque reconeixia que hi 
havia –si no m’equivoco– unes cent i escaig famílies que estaven a l’espera de poder 
accedir a l’habitatge social, el que significa unes quatre-centes persones a la nostra 
ciutat. Potser no són tantes, però jo he calculat una família mitjana acostuma a tenir 
tres persones per família, potser les dades són unes altres, però he calculat tres 
persones per família, cent i escaig, se’n van gairebé a les cinc-centes persones, que 
no és una xifra bens menor a la ciutat. Per tant, quin pla pensen fer de veritat per 
afrontar aquest problema. 

Penúltima: la Farinera Teixidor, està buida, és un patrimoni de la ciutat, està tot ple de 
cartells buits, diguéssim, d’aquí fins i tot ara ha marxat el comerç xinès o de productes 
xinesos que estava al costat. Però tota aquella àrea, diguéssim, ha quedat buida. És 
un patrimoni de la ciutat, què hi farem? O, si més no, si ens pot dir si s’està treballant 
en algun sentit, senyor Ribas. 

I, finalment, un prec a la senyora alcaldessa, que agrairíem que fes arribar la profunda 
indignació d’aquesta corporació a la Federació Espanyola de Bàsquet per al vet que va 
efectuar a la pancarta que volien treure les jugadores de l’UNI Girona dissabte de 
«Volem acollir», que van dir només que la podrien treure si no sortia davant de la 
televisió. Això ho recollia avui el diari i això és una decisió que va prendre la Federació 
Espanyola, segons recull avui el 9 Esportiu: «La Federació Espanyola, amb 
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Teledeporte van exigir que la pancarta –ho diu El Punt Avui– es podia treure 
únicament en el cas que no sortís a la televisió.» Agrairíem, si us plau, que en la línia 
del que vostè ha explicat, faci arribar una queixa formal a la Federación Española de 
Baloncesto en aquest sentit. 

Moltes gràcies.   

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. En primer lloc, en relació amb l’anunci que va fer el Govern amb la intenció 
d’establir, construir o adequar, en qualsevol cas, diversos aparcaments dissuasoris –
no és una cosa nova–, però sí que penso, i ara no voldria equivocar-me, que des de 
l’entitat Mou-te en Bici han fet arribar unes consideracions en aquest sentit que jo crec 
que són molt pertinents i que tenen a veure sobretot amb les condicions que han de 
tenir aquests aparcaments dissuasoris perquè siguin realment útils: condicions de 
connectivitat, doncs, amb la xarxa viària, amb els autobusos, amb el transport públic 
en general i altres elements. Demanar, doncs, que tinguin en compte aquestes 
indicacions, aquestes recomanacions en l’adequació d’aquests aparcaments 
dissuasoris que tenen intenció d’establir perquè siguin realment útils. 

Un altre és un prec o una pregunta i prec en relació amb les agressions masclistes que 
hi ha hagut a la nostra ciutat. Darrerament, doncs, n’han sortit en els diaris, però també 
no fa gaire va ser un cas de la UdG, que em sembla que també ja va aparèixer en el 
Ple, i saber una mica, doncs, si s’ha realitzat alguna actuació en aquest sentit. També 
des de la UdG concretament, algunes estudiants m’han fet saber que tot i que s’havien 
posat en contacte amb elles o així, no han vist que s’hagi fet cap actuació concreta a 
nivell d’il·luminació, com demanaven, per exemple. O en el moment concret en què hi 
va haver aquestes agressions, reforçar la seguretat en algun sentit. Bé, i si no s’han 
fet, doncs, demanar que es facin aquest tipus d’actuacions en pro de la seguretat de 
les estudiants sobretot en aquest cas. 

Una altra pregunta, també en aquest cas de la regidora Paneque, i és un prec més 
aviat en aquest cas, que intercedeixi en relació amb el centre d’acollida o la concreció 
del centre d’acollida que s’està concretant, si el Puig d’en Roca, és un centre d’acollida 
que actualment té unes característiques, es vol ampliar. I crec que va absolutament en 
contra, la proposta que s’està fent a Girona, del que la mateixa consellera Dolors 
Bassa i seguint una mica les recomanacions del Síndic de Greuges, diu que és el que 
es vol promoure, que són centres petits, diguéssim, més petits, de menys capacitat i 
integrats en la trama urbana.  No sigui que ens passi allò –i aquí em dirigeixo ja 
directament al senyor Calvo– que «en casa de herrero, cuchillo de palo». Em sap greu 
que no hi hagi la Míriam, perquè estic segura que li agradaria molt aquesta intervenció.  

L’altra és amb relació al centre de distribució d’aliments: mirin, no és el model que a 
nosaltres ens agradaria, evidentment, el del centre de distribució d’aliments, perquè 
n’hi ha d’altres que crec que promouen més el que és la justícia social, però, en 
qualsevol cas, és el model que tenim. Des de 2014, em penso que era la primera data 
que s’havia de traslladar aquest centre de distribució d’aliments a una nova ubicació 
molt més digna que la que té ara, tenint en compte sobretot l’augment de la demanda 
que ha tingut aquest centre de distribució d’aliments. I, llavors, ens ha arribat que hi ha 
una nova data prevista que és al març, és saber si aquesta data és real, si al març 
finalment, o sigui, el mes següent, comptareu amb aquest nou centre de distribució 
d’aliments a l’edifici del Güell. 
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L’altra és en relació amb el Programa català de refugi, no sé si això és des de 
Cooperació, des d’Atenció a la Ciutadania, des de Serveis Socials, perquè la veritat és 
que quan vam conèixer l’existència d’aquest programa, que se’n va fer difusió per part 
de la Generalitat, poc després sabem que molts ciutadans, doncs, es van adreçar a 
través de diferents vies a l’Ajuntament de Girona preguntant una mica com podien 
acollir-se a aquest programa. L’Ajuntament de Girona no tenia cap resposta, sobretot 
perquè no havíem estat convidats –o almenys aquesta és la conclusió a què vam 
arribar després de preguntar diferents àrees– a la reunió que el dilluns 23 de gener va 
tenir lloc a Barcelona amb el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol 
Amorós. Preguntar, doncs, si s’ha demanat formalment, diguéssim, al Govern que ens 
tingui en compte en l’aplicació d’aquest programa i si se sap alguna cosa més d’aquest 
programa i com preveu la col·laboració amb els municipis. 

Una altra pregunta, en aquest cas a la regidora Muradàs, és en relació amb les noves 
adscripcions a secundària. Aquestes adscripcions, si bé està previst que les marqui el 
departament, sí que està previst per llei que ho faci en col·laboració amb l’Ajuntament. 
En aquest cas, per tant, entenem que som coresponsables d’aquesta –o el Govern, en 
qualsevol cas– decisió de noves adscripcions a secundària. I, per tant, voldria que 
m’expliqués els criteris pels quals, doncs, en els centres públics s’ha optat per ampliar 
el nombre d’adscripcions de manera que molts instituts tenen dos, tres o molts centres 
de primària tenen dos, tres i fins a quatre instituts de secundària adscrits mentre que, 
en canvi, a l’escola i els instituts concertats es preveu i es manté el criteri d’adscripció 
única, mentre que a la pública aquesta duplicitat va absolutament en contra de les 
recomanacions que fa també, en aquest cas, el Síndic de Greuges, i que recomana, 
doncs, que s’estableixi una línia més definida, precisament, pel vincle que permet 
establir entre l’escola primària i la secundària i que es valora com a molt positiu. 

Finalment, un plec…, un prec –perdó– quasi una mica que m’autoassigno també en 
relació amb la tasca que està fent la Taula de Salut Mental. I m’ho autoassigno perquè 
nosaltres també en formem part. I és sobretot per evitar l’estigmatització de les 
persones afectades per salut mental, sobretot perquè avui hem vist en alguns dels 
adjectius que s’han utilitzat a aquells que resulta que som els mal educats s’han 
utilitzat expressions, precisament, que demostren la necessitat de treballar en pro 
d’aquesta no-estigmatització de les persones afectades per la salut mental, i de fer-ho 
fins i tot, no?, en el marc de les persones que formem aquest Ple. 

Això és tot. Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies. Tres qüestions. La primera és si ens 
podrien posar al dia de la informació de què disposi l’Ajuntament de la situació del parc 
científic. Sabem que ahir va haver-hi una nova pròrroga per part del jutge, que va dir 
que ja seria l’última. I, per tant, voldríem saber, perquè estiguéssim informats en 
aquest plenari, doncs, de la situació del parc científic i del paper que hi juga 
l’Ajuntament en tot plegat, perquè n’és part implicada, no?, i, per tant, no només d’allò 
que ja ha sortit a la premsa, sinó d’allò que no ha sortit, perquè justament en l’última 
tanda de notícies de l’Ajuntament amb prou feines se’n parla. I, per tant, també ens fa 
sospitar una mica tot plegat de quin serà el seu final, no? 

L’altra pregunta va amb relació a la taula per a la nova ubicació o per al debat sobre la 
nova ubicació del mercat de la Devesa, del mercat setmanal. Es va quedar que el 
gener se reuniria aquesta taula. Bé, tot just estem al febrer, però sí que ens agradaria 
saber, doncs, si hi ha previsió que aquesta taula es reuneixi, i si es podrà iniciar aquest 
debat per estudiar noves o alternatives ubicacions del mercat de la Devesa. 
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I, per últim, també adreçat a la regidora Glòria Plana, el tema de la valoració del 
Girona10. Sabem que en aquesta ocasió les condicions atmosfèriques no hi van 
ajudar gaire, però ens ha despertat una mica, doncs, alguna suspicàcia en relació amb 
les declaracions que han fet alguns dels organitzadors amb relació que possiblement 
caldria començar a pensar a plantejar nous models o nous formats o que possiblement 
el model que s’ha seguit fins ara és possible que s’estigui esgotant o que no faci la 
funció que feia en un inici. Per tant, voldríem saber si des de l’Ajuntament s’ha fet 
alguna valoració i si hi ha previsió de canviar aquest model.   

Gràcies. 

(La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Pere Albertí.)  

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Sí, moltes gràcies, alcaldessa. No es preocupi. 
Bé, en primer lloc, permetin-me que agraeixi pública al regidor Joan Alcalà la gestió 
realitzada a fi de substituir uns bancs de l’avinguda Pericot com se li va demanar en 
uns plens anteriors, i que ha sigut molt receptiu, vàrem estar en comunicació. I amb 
molta satisfacció, hem observat que ja s’han canviat i, per tant, agrair-li-ho.  

Permetin-me que formuli una pregunta i un prec. La pregunta: ja vàrem conèixer que 
respecte al passatge Migdia, que comunica el carrer Migdia amb la plaça Pallach, 
vàrem posar en dubte que els camions grans de bombers poguessin accedir a la 
plaça. I, bé, posteriorment, en una notícia també publicada al diari vàrem conèixer per 
boca del cap de la regió d’emergència, senyor Enric Cano, que va constatar que, 
efectivament, els camions grans de bombers, els que porten l’escala, no hi podien 
accedir i demanava que en la mesura del possible es fes un arranjament d’aquesta 
estructura nova. 

També vàrem llegir a la mateixa notícia que el senyor Alcalà indicava que era de difícil 
arranjar perquè hi havia unes comunicacions a sota, etcètera, un tema de serveis i que 
era difícil. Però, bé, senzillament, el que ens agradaria, si us plau, senyor Alcalà, és 
que ens aclarís a veure quin és l’estat de la qüestió. 

I un prec: miri, vàrem observar que en el repartiment de les beques d’igualtat 
d’oportunitats –això va adreçat a la senyora Muradàs– d’aquest any, l’escola Dalmau 
Carles no ha rebut cap ajut. Efectivament, se’ns va informar i ens hem informat que ha 
estat denegada perquè no es va lliurar la petició en el termini establert. I això, 
lamentablement, va ser el fet. Però, clar, si coneixen l’escola Dalmau Carles, com estic 
convençut que coneix la regidora Isabel Muradàs, sap que precisament és una 
d’aquelles escoles que més li calen aquests ajuts. I el prec és, si us plau, que siguin 
prou positius i puguin resoldre aquest tema. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Primer, també una 
observació que és un agraïment: hem vist que avui a l’informe socioeconòmic s’ha 
afegit una gràfica nova a l’última plana, pensem que visualment és molt aclaridora. I 
això també ens obre un aspecte, i que és que la gent de Girona no forçosament ha de 
treballar a la ciutat de Girona, sinó que es desplaça a treballar a fora. I amb les 
gràfiques que han posat, crec que ens dóna molt clarament aquesta visibilitat. Per tant, 
agrair, ja sé que és un esforç, i que ho hagin afegit. 

M’afegeixo a…, no és una preocupació, és més aviat un suggeriment en relació amb el 
que a través de la premsa hem vist d’algunes agressions que hi ha hagut a la ciutat de 
Girona, que és un fet molt poc habitual i que entenem que és [#06:33:38], segur, no ho 
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posem en dubte. Però sí que arran d’aquestes informacions aparegudes a la premsa, 
suggerim, preguntem si es podria fer alguna acció reactiva per part de l’Ajuntament 
precisament per a això, per seguir vetllant perquè Girona segueixi sent una ciutat, com 
no pot ser d’una altra manera, segura. 

I amb relació a una situació que es dóna davant del Trueta, que és un aparcament de 
cotxes que constantment estan envaint la vorera –li volíem fer el comentari al senyor 
Alcalà–, és just davant d’urgències, suposo que ja n’és coneixedor. Però és un fet que 
es va donant, donant i com que ens l’han repetit diverses vegades, l’hem volgut portar 
aquí. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. La primera pregunta: ens 
preocupen alguns casos de racisme de què hem tingut coneixement a la ciutat de 
Girona. I voldríem saber si la policia o l’Ajuntament té registrat algun episodi en aquest 
sentit. Però sobretot voldríem saber si l’Ajuntament de Girona té algun protocol relatiu 
a garantir els drets de les persones nouvingudes i la seva no-discriminació. 

I la segona pregunta feia referència –n’ha parlat el Grup de la CUP– sobre els pisos de 
lloguer i les declaracions contradictòries entre la senyora alcaldessa i la senyora 
Paneque –no m’allargo. La pregunta és: els preus dels pisos de lloguer a Girona són 
un problema o no són un problema? Això és el que voldríem saber. 

També tenim interès a saber com està el tema de la música en viu. Ja ho hem 
preguntat en algun altre Ple i volíem saber com estava.  

I també el tema del nou Modern. Entenem que a hores d’ara el senyor Ribas ja deu 
haver rebut totes les consideracions dels grups de l’oposició i també d’altres entitats o 
grups o usuaris sobre el projecte. Voldríem saber si hi ha alguna aportació entre 
aquestes que ha pensat, doncs, que valia la pena d’incloure o de tenir en compte o 
que li hagi fet canviar una mica el projecte inicial. I, en definitiva, doncs, saber quin és 
l’estat de la qüestió. 

I el senyor Lluc Salellas i jo mateixa li vam proposar que l’Ajuntament dugués a la 
ciutat l’espectacle Cançons d’amor i d’anarquia, de Joan Isaac, i ens van respondre 
que ho estudiarien; volíem saber si ja ho han estudiat i si tenen alguna resposta per 
fer-nos. 

I, finalment, una petició, i és que sabem que la Comissió dels Drets dels Animals del 
Col·legi d’Advocats de Girona va entrar dues instàncies fa dos mesos; ens diuen que 
encara no n’han tingut resposta. Doncs, la petició és que, si us plau, els responguin. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla començarem. Em sembla que directament passàvem al regidor Cristóbal 
Sánchez.  

Endavant. 

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Gràcies, alcaldessa. A veure, quan es va 
presentar el Programa català de refugi em vaig posar en contacte amb el coordinador 
del Comitè per l’Acollida de les Persones Refugiades, de la Generalitat, per demanar-
li, precisament, informació sobre aquest programa, que no se’ns havia presentat a 
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nivell de municipis, no? La seva resposta va ser immediata dient i oferint-me que 
podríem fer una jornada en la qual no tan sols amb el municipi de Girona, sinó també 
amb els municipis de la província, doncs, que es podria fer una jornada per explicar tot 
el programa. Perquè el problema és el que deies tu, Laia, que la gent, doncs, ens 
preguntava a nivell de municipi i nosaltres som una part activa d’aquest programa i no 
teníem la informació suficient i havíem de derivar la gent cap a la pàgina web. 

A la pàgina web realment la informació està molt complerta, però penso que si 
nosaltres som una de les parts actives del programa, doncs, mereixíem una informació 
més concreta. Hem quedat que queda pendent concretar una data mirant les agendes 
per traspassar aquesta informació als municipis. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Palau, 
el tema del Pla de salut i el tractament de les persones amb dificultats en la salut 
mental. 

Sra. Eva Palau Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, totalment d’acord amb 
vostè, senyora Pèlach, i, evidentment, no estic gens –gens– d’acord amb les 
estigmatitzacions i menys amb les persones amb malalties mentals. 

La Taula de Salut Mental és una taula de treball. Si no tinc mala memòria, crec que 
ens reunim el proper dia 1 de març, doncs, tenim ja un tema per treballar tots els que 
formem part d’aquella taula i treure les conclusions i els acords que siguin necessaris. 

I gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Respecte a 
l’edifici modernista del 1910, del senyor Rafel Masó, la Farinera Teixidor, que no l’hem 
de confondre amb el local de baix, que és local on hi havia justament una botiga de 
xinesos en el seu moment i que ara està tancada; són dos edificis totalment diferents i 
són tots dos particulars. L’únic que li dic és que a nivell de Cultura estem molt 
amatents, deixi’m deixar-ho aquí, perquè es mantingui l’edifici en correcte estat i que 
noi hi hagi cap mena de degradació, perquè es considera que és una peça fonamental 
del patrimoni gironí. Però, evidentment, és un edifici de caràcter privat i les actuacions 
que podem fer-hi nosaltres és vetllar perquè es mantingui l’edifici i es protegeixi aquest 
patrimoni. 

Respecte a la música en viu, aprofitant un cicle de conferències interessant que va 
muntar la CUP, que al final em vaig quedar més a fora que a dintre, despatxant, 
perquè van aprofitar que estava allà. Vaig tenir l’oportunitat d’estar de tu a tu amb la 
persona que ara es reunirà amb els tècnics de Música Moderna de l’Ajuntament i la 
tècnica, em sembla que hi va, d’Activitats, no recordaré ara el nom, no sé si em farà 
memòria el senyor Salellas… (veus de fons) Exacte. Doncs, tenen la reunió a 
Barcelona, perquè Barcelona ha iniciat el tema de les càpsules, no n’hi diuen càpsules 
musicals, però sí dels bars musicals, perquè hi ha confrontació entre sobretot una 
normativa d’activitats i alhora també, doncs, de com regular-ho. 

Tenen la reunió no m’ho faci dir segur, però, si no, demà la contesto jo directament, no 
sé si la setmana vinent tenen reunió els tècnics de l’Ajuntament. Nosaltres ja tenim un 
esborrany del que seria una possibilitat de normativa, que hem de passar a Alcaldia, 
que la valori Alcaldia i després els la transmetrem a tots vostès. 

Jo el compromís que vaig adoptar tant amb la CUP com amb vostès després amb la 
seva petició és que quan tinguem aquest esborrany redactat –i ho faig extensiu a la 
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resta de grups, evidentment–, farem una trobada i en parlarem. Perquè hi tractem, ( . . 
. ) altres problemes com és la protecció del propi músic: una cosa és poder tocar, 
l’altra és protegir el músic. 

Segueixo, no?, senyora alcaldessa. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): El tema del nou Modern, he rebut, sí, la setmana 
passada, em sembla que va ser, el correu electrònic –em faltaven vostès. La resta de 
grups, només he rebut comunicació escrita em sembla que va ser de la CUP d’inici ja i 
del Partit Popular, ( . . . ) em va traslladar la seva opinió igual que Ciutadans. 

El que farem és convocar-los, perquè en breu ha de sortir el resultat del PEC i, per 
tant, sabrem si tenim diners o no tenim diners per tirar endavant el projecte. Però la 
idea era un edifici de caràcter que no estigués encasellat en res i que tingués 
l’obertura, i iria una mica al que vostès demanaven, una mica el que demanàvem tots. 
Però, bé, ja ens asseurem i us convocaré per parlar d’això. 

I respecte a les cançons, m’agafa i ho volia portar preparat, perquè sí que s’ha fet les 
gestions, el que passa que no sabria dir-li –això sí que em comprometo demà 
personalment, o jo o en Narcís– la telefonarem per comentar-li. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, alcaldessa. En relació amb la 
primera pregunta que ha fet el regidor Salellas amb relació a la moció sobre Girona 
ciutat lliure de plàstic, entre altres mesures, proposava la de les curses, ja vam dir que, 
evidentment, recollíem aquest suggeriment, aquesta aportació. L’endemà del Ple es va 
demanar al Servei d’Esports que manifestessin, que enviessin la normativa, el protocol 
de curses que tenim aprovat des del 28 de novembre de 2014, que és Protocol de 
curses, marxes populars i esdeveniments esportius a la via pública. Es va fer arribar a 
les diferents àrees afectades de l’Ajuntament, no només per a aquesta qüestió, sinó 
per a altres, que també hi ha temes que encara no estan recollits en aquest protocol, 
com és el tema del soroll, ús de megafonia, horaris, volum, avituallaments, ús 
d’ampolles de plàstic, ús de petards i altres. 

Encara no tenim les aportacions de totes les àrees; per tant, en el moment que hi 
siguin i que es puguin reflectir en el protocol, podrem donar més informació. 

No obstant això, també dir que a part de fer aquesta acció, s’han fet consultes a 
diferents ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona per veure si disposaven 
d’algun tipus de protocol en aquest sentit.  

També s’han fet consultes a empreses organitzadores d’esdeveniments esportius: ens 
han comentat que és un tema complex, lògicament, per mantenir un equilibri entre 
sostenibilitat, medi ambient i les necessitats dels corredors i les corredores. I en aquest 
Ple tenim regidors que ho són i que m’imagino que podrien donar bona compte d’això. 

S’ha parlat també amb l’Institut d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, que també ha 
mostrat la seva sensibilitat per aquesta problemàtica que suposa l’ús d’ampolles de 
plàstic. 

També s’ha contactat amb els organitzadors de la cursa Behobia, de Sant Sebastià, 
que és una mitja marató, i és una de les considerades pels organitzadors com una 
carrera sostenible i són els pioners en mesures sostenibles i mediambientals. 
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Estem agafant l’exemple d’aquesta cursa, li ho explico: porten a terme una recollida 
selectiva en origen dels residus generats en els avituallaments i posterior reciclatge. I 
com assenyalen en el seu portal web, en els avituallaments que disposen a la cursa, 
que n’hi ha set, des del 2009 els porten a terme mitjançant gots de paper, que un cop 
recollits són enviats a la planta de compostatge, i han deixat de banda les ampolles de 
plàstic. L’aigua subministrada és d’empreses de la xarxa d’aigua potable i els gots 
porten publicitat d’aquestes empreses. Sí que al final de la cursa, a la bossa de regal 
donen una ampolla de plàstic. També destaquen que a la línia d’arribada és 
necessària la col·laboració dels participants perquè dipositin els envasos utilitzats en 
els contenidors disponibles.  

En aquest sentit, en les curses que s’han fet ja durant el 2017, les que s’han fet, que 
són la cursa de carnestoltes, cursa de la policia municipal, cursa de la fira d’esport i la 
mitja marató de les vies verdes, és veritat que la majoria d’elles són de cinc 
quilòmetres i, per tant, no requereixen disposar d’un avituallament a la meitat de la 
cursa. A l’autorització s’ha fet constar expressament que per tal de minimitzar els 
residus de plàstic només es podrà fer avituallament al final de la cursa i si se’n fa a la 
meitat, ha de ser amb gots de paper. Això ho poden mirar a l’autorització.  

Per tant, diguéssim, donem per contestada aquesta pregunta. 

Pel que fa a la Federació Espanyola de Bàsquet, entenem perfectament la queixa que 
fan vostès arribar i el que sí farem serà contactar amb la Federació Espanyola de 
Bàsquet per preguntar els motius de per què no es va deixar exposar aquesta 
pancarta. I, per tant, donarem després explicacions al respecte. 

Al regidor Pere Albertí, efectivament, aquesta escola va quedar fora per fora de 
termini, però ja vàrem informar la directora que hi hauria una nova convocatòria, no 
només per poder recuperar una escola com aquesta, sinó altres que potser, com és el 
cas, no s’han volgut presentar en aquesta primera convocatòria i potser en una segona 
s’ho repensen. Per tant, és això. Igual que ha passat amb la convocatòria d’ajuts per a 
les entitats esportives, que amb motiu de la instància de la presentació de la 
certificació electrònica no han arribat a temps. I, per tant, el que farem ara és una 
segona convocatòria per tal que no quedin excloses de poder tenir aquesta ajuda el 
2017. D’això ja està informada la directora de l’escola. 

I respecte a la pregunta de la senyora Laia Pèlach, a veure, vostè ha dit que la llei 
marca «en col·laboració», la interpretació de la coresponsabilitat l’ha feta vostè, jo no, 
la fa vostè. La Llei de bases de règim local és molt clara, molt, molt clara respecte a 
quines són les competències dels ajuntaments en tots els àmbits, però en l’educatiu 
especialment. I no cal que ara jo em dediqui aquí a recordar-li, precisament, perquè 
s’està anant en aquest Ajuntament, ja des de fa molts anys, no des que hi som 
nosaltres, sinó des de fa molts anys, per això som ciutat educadora des de fa vint-i-
cinc anys, s’està anant molt més enllà del previst des de fa molts anys, com dic. Tenim 
aquí el secretari, en tot cas, que podria informar-la millor que jo si calgués. 

En tot cas, el que sí que fa aquest Ajuntament, com tota la resta dels ajuntaments, és 
tenir una taula municipal de planificació en la qual el que es demana al departament és 
poder ser escoltats, perquè la darrera paraula –i ho sap vostè perfectament– sempre la 
tindrà el departament. I, per tant, el que intenta aquest Ajuntament, igual que els altres, 
és poder ser escoltats quan planifiquen i sobretot a nivell de secundària, que la 
planificació no és local, sinó que és d’àmbit comarcal. També li ho recordo. 

Això és el que hem fet: hem escoltat la proposta del departament, hem manifestat –i 
en això estic d’acord amb vostè– la necessitat, perquè també ho pensem, que aquesta 
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obertura o ampliació de les adscripcions per a determinades escoles sigui temporal per 
aquesta necessitat temporal que hi ha, perquè pensem que no és bo per a la 
continuació de la línia educativa, que és molt encertada, entre les escoles de primària i 
les de secundària. Per tant, això, tal com va explicar el director dels Serveis 
Territorials, hi havia el regidor Toni Granados en el Consell Municipal d’Educació, ho 
va explicar i em sembla que va quedar claríssim per banda del senyor Polanco. 

De tota manera, tal com va explicar ell mateix, està absolutament obert a assistir a tots 
els consells escolars que calgui per explicar els motius, el perquè i fins quan. I jo el 
que li asseguro és que sempre aniré a acompanyar-lo. 

Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Començaré pel regidor Terés. 
Sobre la taula del mercat, sí que és veritat que vàrem dir que la convocaríem el gener, 
però la convocarem…, està dintre del calendari per fer-ho o bé aquest mes o bé a la 
primera quinzena del mes de març. No només és per tractar…, aquesta taula vàrem 
dir que no només seria per tractar els temes d’ubicació, sinó també tota la 
problemàtica que hi pugui haver en tema social, tota la problemàtica d’impagaments, 
tota la problemàtica de si s’han d’ocupar o no s’han d’ocupar les parades que es 
deixen, etcètera. Per tant, ara properament, doncs, farem la convocatòria i com a molt 
tard –com a molt tard– seria la segona quinzena –perdona–, la primera quinzena de 
març. 

Quant a la valoració del Girona10, no ens hem assegut encara a fer la valoració amb 
el sector. No l’hem feta. Potser sí que és veritat, el temps va jugar a la contra, que per 
l’Oficina de Turisme va passar menys gent. Sí que és veritat. Però d’això a voler 
canviar el model o a voler fer segons quines modificacions (la senyora Plana 
estossega) –perdó–, jo no crec que arribem a aquests extrems. La valoració l’hem de 
fer conjuntament i, per tant, si s’ha de canviar alguna cosa, la canviarem i, si no, 
doncs, continuarem en principi fins ara. Perquè després de cinc anys, ja són sis anys 
els que es fa, està ja tot molt consolidat i, per tant, alguna petita modificació, però jo 
crec que tant per a la gent de Girona com per a la gent que ve de fora, doncs, és un 
bon model. 

Per altra banda, ja enllaçant també amb Girona10, el regidor Salellas ha preguntat…, 
nosaltres aportem, evidentment, és així, 18.000 euros; el sector privat hi aporta uns 
35.000 euros.  

Jo li parlaré dels apartaments turístics. Vostè diu «han incrementat un 100 per cent en 
un any», és veritat: 361 apartaments turístics o pisos turístics legalitzats. És molt? 
Potser sí o potser no, vull dir, hem de mirar exactament de què estem parlant. O sigui, 
hem de tenir molt clar –i això va enllaçat amb el model turístic de ciutat que volem–, se 
n’ha de parlar. Vostès ho deien no sé si era ahir o abans-d’ahir a la premsa. S’ha de 
parlar de quin model turístic es vol a la ciutat de Girona. Nosaltres tenim molt clar el 
model turístic que volem a la ciutat. Perquè no hem de perdre de vista que el turisme a 
la ciutat de Girona és una activitat econòmica importantíssima, tant a nivell de recursos 
directes com de recursos indirectes, perquè aprofitar que la ciutat de Girona és una 
ciutat amb promoció, és una ciutat amb creixement econòmic, això reverteix després 
en totes les nostres polítiques socials. Perquè, com molt bé diem sempre nosaltres, 
estem tenint polítiques lligades amb l’economia de promoció econòmica. Per tant, tot 
allò que podem aplicar a les nostres polítiques socials ens ve perquè darrere tenim un 
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gruix important per la nostra promoció econòmica i els nostres sectors econòmics, i un 
d’ells molt important és el turisme. 

Per tant, dit això, a part que realment ens aporta un benefici, no podem mirar cap a un 
altre costat i fer veure que hi ha uns inconvenients. És clar que hi són aquests 
inconvenients, l’inconvenient, doncs, amb la manera que pot haver-hi un impacte 
negatiu per al benestar dels ciutadans, en el medi ambient… Molts aspectes, si no es 
gestiona bé i si no s’agafa a temps. Però vostès també saben molt bé, perquè ho he 
explicat jo diverses vegades, a les taules de promoció socioeconòmica vostès hi són 
sempre, ho expliquem, ho hem explicat en aquest Ple, que ara estem a punt de 
redactar el pla estratègic de turisme. I aquest pla estratègic de turisme ens ha de dir 
cap a on hem d’anar per voler i per aconseguir un turisme de qualitat, un turisme 
sostenible, responsable i equilibrat.  

Per tant, d’alguna manera coincidim vostès i nosaltres: coincidim en la inquietud que 
potser hi ha massa apartaments turístics, perquè potser hi ha massa massificació, 
potser sí o potser no; aquest pla estratègic ens ho dirà. El que no podem fer, penso jo, 
és crear turismofòbia, no podem fer aquests discursos. Per què? Jo no dic que ho 
facin vostès, jo dic que no es pot fer, no hem d’arribar ni molt menys a aquest punt. 
Perquè aquest tipus de discursos, doncs, provoquen reaccions d’altivisme, reaccions 
que realment no ens convenen a cap dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes i 
menys a la ciutat de Girona.  

Per tant, fem ara el pla estratègic, un pla estratègic que ens ha de redirigir a tenir un 
turisme de qualitat, un turisme sostenible, responsable i equilibrat. Perquè al cap i a la 
fi els ciutadans i les ciutadanes de Girona ens beneficiem tots d’aquest turisme, i què 
millor que poder compartir en una ciutat acollidora com és la nostra que puguin 
conviure els que som d’aquí amb els que vénen de fora. 

Jo he contestat la part, diguéssim, més dels apartaments turístics. I dir també que 
dintre d’aquest pla estratègic ja tenim un punt molt específic sobre el pla específic 
d’ordenació i implantació d’apartaments turístics; dintre d’aquest pla estratègic s’haurà 
de tocar aquest punt del pla estratègic. Bé, jo m’he explicat pel tema dels apartaments 
turístics. 

I crec que no tenia res més. Sí, una altra cosa tenia, sí: els pàrquings de les 
caravanes, Joan, tu o jo? Doncs, tu. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, donant resposta a la senyora Costa, 
intentarem la mediació que ens comentava de l’establiment ortopèdic, ens hi 
acostarem i intentarem aquesta mediació, tal com vostè deia, i veurem possibles 
alternatives. 

Respecte a les agressions masclistes, saben que aquesta és una informació delicada, 
i vull que se m’entengui bé: per un costat, al llarg de l’any 2016 no hi ha hagut 
increment global d’agressions a la nostra ciutat, per tant, hem de ser curosos també a 
l’hora de dir pel fet que dos s’hagin donat el mateix cap de setmana, i entenem que 
això genera una alarma social i no obsta que no s’hagin de prendre mesures, però 
d’aquí a dir que hi ha hagut un augment, no hi ha sigut; per tant, també hem de ser 
curosos. I sí que s’estan estudiant possibilitats per augmentar, si més no, aquests 
primers indicis que a una dona li poden donar seguretat, el fet de tenir un avís ràpid a 
la policia, a l’estil del que tenim per a les dones que pateixen violència de gènere, amb 
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dispositius mòbils, etcètera. El que passa que estem mirant-ho molt bé, perquè, com 
saben, aquests dispositius i aquestes aplicacions requereixen una acceptació prèvia 
de la ciutadana, de la persona i això complicaria molt el registre. Nosaltres volíem una 
aplicació més obert, però, en qualsevol cas, hi estem treballant.   

Si hi ha zones fosques a la ciutat, per criteris de seguretat, doncs, es tramita cap a 
l’àrea del senyor Alcalà per veure si es pot millorar.  

I també hi ha alguns d’aquests casos, que permetin-me que tampoc ens esplaiem molt 
en les explicacions, ho podem fer en àmbits, doncs, més tècnics, perquè, com saben, 
pot haver-hi situacions de menors que hem de protegir al màxim. 

Respecte a la Universitat de Girona, ràpidament ens vàrem posar a disposició, perquè, 
com saben, dins de la universitat l’àmbit d’actuació és del mateix Rectorat, és a dir, 
l’Ajuntament no pot tenir una intervenció sense previ consentiment del Rectorat. Això 
és així. Per tant, vàrem posar –la disposició, sí, sí, però el cas, en tot cas, l’alumne era 
de la universitat i la primera interlocució era amb el Rectorat o amb l’equip tècnic– a 
disposició per part de la Policia Municipal el nostre equip tècnic de mediació per poder 
parlar amb elles i per veure quines eren les mesures que es podien emprendre també 
a l’entorn de la universitat. Des de la universitat l’últim que sabem, i crec que ho van 
expressar en el Consell Municipal d’Igualtat, donaven el tema per tancat. I nosaltres no 
hem tingut més incidències. Per tant, per nosaltres també estaria tancat. Que no vol dir 
que no s’hagi actuat, eh?, ho donem per tancat en el sentit que no hi ha hagut 
reincidència. 

Casos de racisme, senyora Roca, o xenofòbia no em consten, però si ens vol fer 
arribar alguna informació, doncs, serà molt benvinguda. El que sí que és veritat és que 
estem treballant en plans d’acollida. És a dir, hi havia un criteri tècnic, que podia 
coincidir també amb el polític de visió de l’àrea –i en parlàvem amb la senyora Pèlach 
fa alguns dies– que les persones nouvingudes havien de canalitzar-se a través dels 
recursos establerts a nivell municipal. Però sí que és veritat que a l’hora de la realitat 
aquesta connexió amb els recursos ordinaris és molt complicada per un tema de 
llengua, per un tema cultural i el que s’està preparant són aquests plans d’acollida i 
ciutadania, en col·laboració amb Creu Roja i amb Càrites, que fa molts anys que hi 
treballen, per tal de poder preparar aquest dispositiu. En aquest sentit, podríem tenir 
en compte algunes de les aportacions que vostè feia. 

Respecte al Puig d’en Roca, vàrem demanar la visita., des de la delegació territorial 
ens van dir que ens volien acompanyar en aquesta visita per donar les explicacions 
oportunes, ens va semblar adequat i demà justament, casualitat és, tenim la visita al 
matí. 

I respecte al centre de distribució d’aliments, el trasllat, doncs, efectivament, es farà al 
llarg del mes de març. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Fantàstic. El regidor Berloso…  

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Vázquez, 
treballem pel que vostè va fer aquell article quina Girona volem respecte de neteja.  

Parla que el carrer Muntaner, del Grup de Sant Narcís, li reclamen la poda d’arbres, 
vull dir, veritablement ara és el moment que s’està fent la cura dels arbres, crec que ja 
en diferents plens així ho hem anat dient i a les taules de neteja instaurades a cada 
barri també ho hem fet saber; no parlem de podes, sinó de manteniment d’arbres, vull 
dir, se poden totes aquelles branques de poden molestar o que envaeixen una 
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propietat privada. S’estan fent i, per tant, ja els tocarà quan els toqui en la programació 
que està feta. 

Quant a neteja i recollida de escombraries, home, m’agradaria que em pogués 
concretar de quin espai o de quin barri o de quin carrer, vull dir, se li han pogut 
queixar. Perquè tal com ja en el Ple passat vostès ens va portar, vull dir, doncs, 
aquelles imatges, que no he tingut temps jo, perquè també n’hem fet fer, i encara de 
reprografia no me les han pogut fer, que les volia portar avui. Si no ens ho concreta… 
És evident que a la ciutat de Girona, hi ha alguna dificultat, diguem-ne, a tindre els 
carrers nets, vull dir, per la falta d’incivisme d’alguns ciutadans que tenim aquí a la 
ciutat de Girona. (Veus de fons.) D’acord. Llavors, dir-li que està clar, ja estem 
preparant, s’estan fent amb l’empresa de neteja i la de control de l’empresa de neteja 
fotografies per poder-les presentar de com troben el carrer aquell i com queda després 
de netejar-lo. Torno a repetir el mateix: els serveis de neteja comencen a les sis del 
dematí i, per tant, hi ha carrers que a dos quarts de set estan escombrats i nets, i a 
partir d’aquí, està clar, depèn de quina hora em parlen i depèn del civisme que hi hagi 
en aquella zona, poden estar més nets o poden estar més bruts. Però la neteja se fa 
cada dia. 

A més a més, dir-li, no sé si li vaig dir al Ple passat, vull dir, que l’empresa aquesta que 
ens controla la neteja de la ciutat, que fa els informes, tant la qualitat com la neteja, va 
fer una enquesta el mes de desembre i, doncs, el mes de desembre ens han sortit uns 
resultats que la neteja ha aprovat, eh?, és amb la nota més baixa, el 6,3, em sembla 
que és, no ho recordo exactament; la recollida també ha aprovat –sí, sí, no cal que 
facin així amb el cap, sí, és així–, la recollida també ha aprovat, amb una nota més 
alta, i la neteja de contenidors encara ha aprovat amb una nota més alta. Sempre és 
millorable i estem treballant per això. 

Quant al que manifesta vostè de Sant Ponç, tenim, com ja deu saber, perquè ja ho 
hem explicat diverses vegades, les taules de neteja de barris. El dia 12 de febrer, que 
deu ser diumenge, si mal no recordo, Sant Ponç, vull dir, la taula de Sant Ponç, els 
autoritzats per poder-hi passar, va passar unes fotos respecte defecacions de gossos 
que estaven en aquells jardins, en aquells prats que tenen allà. El dia 12 se’ls va 
enviar, vull dir, hi vàrem enviar el servei d’urgència, perquè això va ser considerat una 
acció A, que són les que hem de resoldre en hores, i el mateix dia 12 –i avui he rebut 
les gràcies per banda de l’associació de veïns, que és qui va posar daixò– respecte a 
aquesta situació. 

Senyor Salellas, afegir simplement que tal com ha informat la tinenta d’alcalde Isabel 
Muradàs respecte a esports, eh?, vull dir, el dia que es va aprovar aquí, que vàrem 
donar suport i vàrem aprovar la moció que vostès varen presentar, immediatament a la 
coordinació de caps d’àrea del dimecres següent, doncs, vàrem donar instruccions des 
de la coordinació i des de l’Àrea de Sostenibilitat que s’havia de fer un pla, vull dir, a 
tots aquells que donem permisos d’activitats en els carrers respecte al plàstic. Des 
d’Esports, Ensenyament és aquest el pla, aquest mateix pla, vull dir, no l’he baixat, el 
tenia aquí i li he passat a l’Isabel. L’ha redactat Cultura en el mateix sentit per als 
permisos que dóna i, després, també de Participació per als permisos que dóna. 

Dit això, només per afegir que ens estem preocupant respecte a anar complint i 
ajustant a la moció que varen presentar vostès i que nosaltres, doncs, també la vàrem 
aprovar.  

Respecte al congrés que hi ha hagut i que també ens vàrem veure per allà i nosaltres 
també hi he assistit, dir-li que sí que, vull dir, en un congrés sempre aprens coses i tal. 
Però dir-li també que previ a aquest congrés des de l’Àrea de sostenibilitat estem 
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redactant el Pla de gestió de residus municipals i que és en un horitzó 2019. Aquest 
pla, doncs, contempla el porta a porta, que si Déu plau, doncs, a finals de març, a 
principis d’abril –ho estem acabant d’ultimar– es començarà en el barri de Sant Daniel, 
a mitjà termini –ho hem d’acabar de concretar– en el barri de Campdorà, després la 
Torrassa, Montjuïc i part de Sant Narcís, la part vella de Sant Narcís, que són cases 
baixes, vull dir, per implementar, d’acord amb els veïns i tot això, també el servei de 
recollida porta a porta. 

També aquest mes de…, a finals de març, principis d’abril, també amb els grans 
productors d’orgànica, que són els establiments de restauració principalment i tots els 
restauradors del Barri Vell, tenint en compte des de plaça Catalunya fins a la plaça de 
Sant Pere, tant a la dreta com a l’esquerra de l’Onyar, vull dir, que un dia d’aquesta 
setmana ja està convocada la reunió, es posarà en pràctica també la recollida, que ja 
ens hem posat d’acord amb els establiments aquests d’hostaleria, la recollida porta a 
porta, vull dir, de l’orgànica, del paper i tal, de tot això. 

I també una vegada aquesta estigui en funcionament, després ens posarem amb els 
mercats, tant del Lleó com de la Devesa, els menjadors escolars, les clíniques i 
hospitals i les residències d’avis i altres restauradors i hotels de la ciutat, així en aquest 
ordre, per finalment, vull dir, acabar també amb les domicilis particulars. 

Una altra qüestió que teníem previst, i que és cert, vull dir, que n’hem tret també 
informació d’aquest congrés, és les recollides. Nosaltres aquí a la ciutat de Girona 
tenim sobredimensionades especialment l’orgànica, diguem-ne, les recollides, perquè 
allà, vull dir, crec que…, ara no recordo exactament quina va ser l’exposició d’una de 
les ciutats que van aparèixer allà, com que la recollida més sovint era dues vegades a 
la setmana; aquí la recollim sis vegades a la setmana. Per tant, vull dir, doncs, és una 
altra de les qüestions que tenim previstes és reduir les freqüències de recollida, i que 
ja ho teníem en aquest pla i que ens ha vingut confirmat per aquest congrés. 

Per altra banda, a uns i als altres, tota aquesta, diguem-ne…, tant al Barri Vell, vull dir, 
a l’hostaleria com en tots aquests altres establiments, es faran amb bosses i el porta a 
porta de Sant Daniel i tot això, amb bosses identificades, a fi i efecte de poder fer 
seguiment de qui compleix i qui no compleix. 

I, per altra banda, també teníem previst, i que vàrem descobrir, vull dir, és cert allà, el 
sistema de com podíem tindre, diguem-ne, les illes aquestes de recollida com podríem 
tindre-les controlades, etcètera. I varen sortir tots els diferents sistemes que existeixen 
arreu del món, i, per tant, també ens estem informant, i se tancarien els contenidors a 
fi i efecte que només quedarien oberts per als dies que es pogués baixar els residus, 
bé sigui el vidre, bé sigui l’orgànica i el que sigui. Per tant, sí que hem tret 
conseqüències i profit d’aquest congrés, però dir-li que nosaltres ja estàvem treballant 
en aquest pla. 

Senyora Roca, vull dir, jo ara no recordo…, vull dir, dubto molt d’aquesta que diguin 
que fa dos mesos, perquè precisament ahir…, avui –perdó– hem baixat a Secretaria, 
que ens porten molt controlat ara des de Secretaria els terminis amb què hem de 
contestar totes les preguntes que se’ns daixò i només en tenim una de pendent 
d’aquest mes. Per tant, me dallò, no?  

I, per altra banda, si mal no recordo, perquè els dies passen molt de pressa, crec 
recordar, potser vaig confós, però que dintre d’aquest últim mes hem tingut una reunió 
al meu despatx amb el col·legi, amb aquelles noies, vull dir, que porten tota la qüestió 
del col·legi d’advocats, dels animals. Per tant, vull dir, ja ho miraré i, en tot cas, si hi 
hagués algun retard que s’hagués despistat alguna cosa, doncs, ja l’hi contestaríem. 
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies, senyor 
Berloso. El senyor Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Berloso, era 
ahir, eh? Era ahir. Avui ja som 14. Bé, m’han dit que fes les dues… (remor de veus)  

Senyor Vázquez, referent al tema dels fanals del passeig d’Olot, que manifesta que les 
lluminàries estan en mal estat, jo ja he passat el correu. Li agrairé també que si vostès 
detecten o qualsevol de vostès detecta qualsevol anomalia en aquest sentit, ens ho 
facin arribar per altres canals que no esperar el Ple. Que, escoltin, que cap problema, 
eh?, però que hi poden donar més agilitat, per la qual cosa ja hem comunicat això. 

Senyor Granados, referent al tema de les autocaravanes, serà l’alcaldessa qui li 
contesti, perquè al final m’ha dit que serà ella qui li contestarà. 

Senyora Costa, referent al pàrquing soterrat de l’estació del TAV ara com ara no és 
viable, i vostè ho sap; també ja ho vàrem dir als veïns allà. Sap que la infraestructura 
aquesta no està adequada, simplement es tracta d’una caixa, un calaix allà ple de 
formigó, per la qual cosa no compleix cap tipus d’element de seguretat, i que el 
propietari és Adif. 

Referent a la vorera de l’ortopèdia Bosch, ja ha contestat la regidora, però jo també els 
volia posar de manifest que davant de l’establiment hi ha una pilona que és extraïble i 
que l’establiment, bé, evidentment, ho sap, perquè va ser una petició d’ells. I que a 
causa de les característiques especials dels usuaris de l’ortopèdia, aquesta pilona es 
pot treure. No sé si es refereix per a l’usuari o perquè vinguin alguns camions, això ja 
és una altra qüestió. En tot cas, la regidora Paneque, doncs, li acabarà de solucionar, 
però ara com ara ells tenen una pilona que poden treure i els usuaris la poden utilitzar 
per temps molt breu aquell estacionament. 

Referent al carrer Joan Coromines Vigneaux, que manquen voreres, efectivament, 
vostè sap que era una de les prioritats i per això es va traçar el pla de les voreres 
d’anar adequant les voreres. En aquest tram sí que tenen alguna alternativa que és 
canviar, no és l’adequada –no és l’adequada–, però tenen alguna alternativa. 
Efectivament, és una prioritat per a nosaltres anar avançant en aquest sentit. 

Senyora Laia Pèlach, sobre els aparcaments dissuasius, coincidim bàsicament en el 
que ens diu Mou-te en Bici i, de fet, això ja ho contempla el Pla de mobilitat. Intentem 
que compleixin aquests criteris, aquests aparcaments que hem fet, que sobretot han 
d’estar a l’exterior de la ciutat per impedir que els vehicles entrin, i que hi hagi bona 
comunicació, ja sigui per transport públic i/o amb Girocleta.  

Aquesta setmana passada, dijous, ens trobàvem conjuntament amb la regidora 
Paneque amb el col·lectiu Mou-te en Bici i vàrem acordar mantenir reunions 
periòdiques, cosa que fins ara no ha estat així.  

Senyor Pere Albertí, referent al tema de la plaça Pallach, vaig demanar informe a 
bombers referent a la notícia, i, efectivament, en aquest informe ens diuen que el 
camió d’autoescala si hagués d’entrar a la plaça seria dificultós perquè no passaria. 
Però tal com diu el mateix informe, l’accés a la plaça compleix amb el Codi tècnic 
d’edificació. Però també ho diu el mateix informe, i així en converses que tenim amb el 
cap d’emergències, el senyor Enric Cano, qualsevol cosa que detecten, doncs, estem 
tenint converses constants. En aquest sentit, una de les solucions és desplaçar les 
pilones aquestes que estan col·locades mig metre cap a la dreta i permetria que 
pogués passar. Un tema que estem acabant de perfilar i que miraríem que dintre de 
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les obres…, abans que acabin les obres ho poguéssim fer. Però hem de buscar la 
tramitació per poder fer-lo. 

Senyor Calvo, referent al tema de la vorera que ens comenta del Trueta, efectivament, 
té raó, i hem fet diferents mesures per evitar que els vehicles envaeixin el carril bici i 
se’n vagin a l’altre costat i aparquin sobre la vorera. Tenim queixes de l’empresa que 
està explotant un aparcament privat i també de l’ONCE, en el qual els invidents allà es 
troben amb els vehicles. 

Hem fet diferents actuacions, com li comentava: l’última que hem fet és col·locar uns 
separadors que fan un metre per…, uns dotze centímetres d’alçada, però tot i així, els 
cotxes continuen entrant. També vàrem fer una actuació a través de la policia i 
coordinats amb la regidora, però, bé, el fruit d’anar sancionant allà és complex. Al final 
hem optat per l’opció, hi estem treballant, de col·locar una barana, una barana que 
separi el que és la vorera per impedir que els vehicles puguin accedir-hi. 

Ja està. Vostè informarà del tema de les autocaravanes. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
comentari que ha fet el regidor Manel Vázquez sobre la copa de bàsquet femení, 
doncs, molt bé, el tinc per fet el comentari. 

Respecte a l’streaming, és cert, és un problema perquè… –ara no recordo qui ha fet la 
pregunta. Ah sí! doncs, vostè mateix, eh, que sí? Doncs, és un problema perquè hem 
anat esbrinant i la gent en principi ens diu que ho veuen bé, però és cert que tenim 
notícies o que ens arriben: «Escolti, hi ha queixes de l’streaming.» Llavors, jo els 
agrairia molt, perquè ho estem mirant i no sabem on falla, llavors, els agrairia molt que 
si saben persones concretes que no ho han pogut veure, ens ho comuniquin. (Veus de 
fons.) Perfecte. Doncs, si ens ho podran traslladar, doncs, faríem les indagacions que 
corresponguin, perquè tècnicament no saben exactament… Miraríem de trobar-hi un fil 
de conductor, o zona o tipus de sistema operatiu o… Si li sembla, ja en parlarem, 
senyora Pujola, vull dir, ens facin arribar les dades que tinguin –ara tampoc en traurem 
l’aigua clara–, amb els serveis tècnics ho mirarem d’arreglar, eh? 

Respecte al tema d’autocaravanes, és cert, si recorden vostès que teníem nosaltres 
previst fer un pàrquing d’autocaravanes, que ho vam deixar –ara sí, eh?, el senyor 
Granados– refredar una mica perquè estàvem treballant en el càmping escola i que, 
doncs, ja que es treballava en això i com estàvem en procés d’aprovació del Pla 
especial dels usos de càmpings, doncs, ho teníem una mica aturat perquè anirien allà 
implementades les autocaravanes per no anar fent espais diferents a la ciutat. 

Però com és cert que ara el tema del càmping escola sembla que s’ho estan plantejant 
amb una fórmula una mica diferent, però és igual, nosaltres ja també estem tirant 
endavant igualment el Pla especial per als càmpings, crec que coincideixo amb vostè 
que cal que fem un pensament, perquè també no hem d’anar esperant. És veritat, és 
un turisme en el qual tenim molt d’interès, també a la nostra ciutat. I, per tant, té tota la 
raó i ens ho estàvem ja plantejant que buscarem, intentarem trobar una zona que sigui 
adequada per a això i no esperarem, i intentarem implementar-ho. Per tant, sí, hi 
estem ben d’acord. 

Respecte a la web del Govern obert que no està actualitzada, efectivament, perquè 
ara es tancarà, perquè, de fet, tota la informació està a la web de transparència, que 
és la que ens obliga la llei. I si es referia que era aquesta la que no estava 
actualitzada, ho revisarem. Però, en principi, hauria d’estar actualitzada, perquè 
aquesta sí que la tenim al dia. Però també podria ser, eh? Però si hi veiés algun 
problema, després ens ho faci saber, senyora Pèlach. 
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Per últim…, no, hi ha dos temes més, que s’hi han referit em sembla el senyor Salellas 
i també la senyora Roca, crec, –que una part ha estat contestada– quant als 
habitatges turístics, una part ha estat contestada per la regidora Plana, i l’altra és: «I 
els habitatges, els preus dels pisos de lloguers són un problema per a la ciutat de 
Girona?» Home, ja la pregunta… Guaitin, doncs, depèn –depèn. És una pregunta que 
té unes respostes molt complexes i que, sincerament, aquí no acabaríem per poder 
anar explicant. 

Però permetin-me només que els faci un parell de reflexions: final d’any del 2016, preu 
mitjà de lloguer d’un habitatge de menys de deu anys d’antiguitat o bé reformat, és a 
dir, un habitatge en bon estat, eh?, de tres habitacions, de vuitanta metres quadrats 
útils, preu mitjà, vol dir que n’hi ha de més cars i que n’hi ha de més barats –aquestes 
dades no són inventades, estan fetes a través de les tres entitats o tres associacions o 
tres gremis que tenen com a objecte, precisament, això, el lloguer dels pisos, com són 
el Col·legi d’Administradors de Finques, el Col·legi d’Agents de la Propietat 
Immobiliària i el Gremi de Promotors i Constructors de la província, doncs, efectuen 
semestralment aquest estudi de mercat i és ben real, perquè és el que en què 
s’ofereix. Fins i tot a vegades es comentava que era una mica més car, però és igual, 
jo no ho diré, perquè és el preu d’oferta, el que es publicita i a vegades quan se 
negocia a vegades és una mica més baix. Però és igual, jo dono per fet que sigui 
aquest, tot i que a vegades no és així. Doncs, aquesta mitjana de tres habitacions, de 
vuitanta metres, mitjana 570 euros –570 euros. Anava a dir metre quadrat, no, 
evidentment, eh?, 570 euros l’habitatge. Aquest mateix habitatge quan es pagava 
aquest mateix, la mitjana, fa un any exacte a quant es pagava: 531 de mitjana. Ha 
augmentat 39 euros, coi, ha augmentat.  

Ens hem de preocupar per aquest augment? Així per se, no –així per se, no. Altra 
dada –esperin que no he acabat, esperin que no he acabat– a tenir en compte: i què 
passava en el moment més àlgid del mercat immobiliari, que era aquella bombolla tan 
extraordinària, que eren els…? Doncs, hem mirat les gràfiques i dels últims deu anys, 
el moment més àlgid, més àlgid, més àlgid que hem trobat era abril del 2008; va ser el 
moment en què els preus estaven a explotar. I estem parlant de 745 euros, és a dir, fa 
vuit anys valien 745 euros, el mateix pis, i ara el mateix pis val 570 euros. Això és un 
problema per se? No, així a priori, he de concloure no, el raonable és dir que no. 

Un altre tema. L’accés a l’habitatge: hi ha escassetat, hi ha escassetat d’habitatges? 
En general, hi ha escassetat d’habitatges a la ciutat de Girona? I tant, n’hi ha, hi ha 
escassetat d’habitatges. És més, l’altre dia sortien –i les he intentat buscar i no les he 
trobat– unes dades respecte a les diferents ciutats, i a més crec que eren de més de 
vint mil habitants i tal de Catalunya, i crec que Girona era el top o estava molt enlaire 
de la menor construcció –potser el recordaran vostès–, de menys construcció, de la 
ciutat que s’ha construït menys en els últims cinc anys, em sembla que era. Doncs, és 
clar, és la que menys s’ha construït, doncs, hi ha escassetat d’habitatges.      

Un altre tema, és a dir, fins aquí, això que els estic dient me fa concloure aquest lema 
d’«els habitatges a Girona són un problema»? Jo crec que cap de nosaltres podríem 
dir sí, fins ara, fins al que he dit ara, crec que no. Però hem d’analitzar una altra 
qüestió, i això ho estic fent així de forma molt per sobre, eh?, i que ho lamento. Hem 
d’analitzar una altra qüestió, i és: totes les persones de Girona tenen dret amb les 
seves possibilitats a accedir a un habitatge? No, la resposta és que no. I per això la 
tinenta d’alcalde, doncs, es referia que necessitem habitatges socials. Està clar que sí, 
dir el contrari no seria ni responsable per part de ningú. Jo no diré mai que no, està 
clar que sí. 
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És evident –és evident– que les persones més fràgils i més vulnerables de la nostra 
ciutat tenen en el sentit econòmic, hi ha altres tipus de vulnerabilitats que no serien 
aquest, però les vulnerables econòmicament, doncs, pot ser que moltes, miri, o fins 
una llista fins a cent que tenim a nosaltres actualitzada, doncs, poden tenir dificultats 
per accedir a l’habitatge. I aquí és on juga el paper de l’Administració i que hem 
d’ajudar i col·laborar i fer les polítiques necessàries perquè aquest bé escàs i 
imprescindible, doncs, estigui a l’abast de tothom. 

Que fem tot i que ja cobrim totes les necessitats? No, també els estaria dient una 
mentida, no, ja ho sabem. Si volien que els digués això, és clar, no pensem diferent, 
perquè és pensar una altra cosa seria no comprendre la realitat, eh? Per tant, fem 
polítiques d’habitatge en favor de les persones més fràgils o vulnerables, si són 
suficients? No, hi hem de treballar més i millor, està clar, perquè mentre hi hagi una 
sola persona en llista d’espera vol dir que hem d’intentar fer més i millor. 

Ara, el problema de l’habitatge a la ciutat de Girona així en genèric és un problema? 
Home, si jo veig que una família que guanyi la parella nou-cents euros cada un, ja 
suposa menys del 30 per cent –ho dic perquè era el càlcul aquell típic que es feia «que 
no suposi més del 30 per cent…»–, doncs, veig que un pis mitjà –vol dir que n’hi ha de 
més barats– no supera aquest 30 per cent cobrant nou-cents euros els dos membres 
de la parella, no ho sé, he de concloure que tampoc és un problema en aquest sentit. 
Ho és per a totes les persones que no hi poden accedir, un problema i dels grossos. I 
aquí estem les administracions per intentar ajudar i solucionar aquestes dificultats que 
tenen. I que encara me preocupa una miqueta més en el sentit que vaig veure això 
que no hi ha activitat constructora a la nostra ciutat. 

Ja sé que ho he fet molt reduït, però aquesta és una mica la idea que els volia 
traslladar, que no hi ha la resposta «sí», «no». Seria molt simple, sincerament, eh? 

I per acabar, quan jo vaig fer les manifestacions, que, clar, no eren exactament així, 
ara espero haver-me explicat millor, eh?, ara espero haver-me explicat millor, sí que 
me referia que la problemàtica, és a dir, aquesta normativa que s’està pensant 
implementar per part del Govern de la Generalitat va encaminada molt a Barcelona, 
però que, escoltin, aquí benvinguda sigui, perquè, a més, s’està referint a una 
normativa que és en positiu, de bonificar, d’ajudar. Bé, per tant, benvinguda sigui. Si 
en algun cas ens hi poden avenir, doncs, perfecte, i si a sobre ve amb certa dotació 
pressupostària, molt millor, només faltaria, encantats, eh?, està molt bé. 

Però, també hem de reconèixer que no tenim pas les mateixes dificultats ni la mateixa 
problemàtica que té Barcelona. I el que en un lloc pot suposar un problema greu 
generalitzat, doncs, en un altre lloc pot ser que no sigui així.  

He intentat explicar-los tan bé com he sabut quina és l’opinió que tenim en aquest 
Govern i que no està en absolut contraposat el que jo els he dit amb el que els va dir la 
tinenta d’alcalde senyora Paneque. 

I per últim, disculpin, parc científic: efectivament, hi havia assenyalada la data última, 
perquè ja s’havien produït pròrrogues, i la veritat és que no és gens usual en 
concursos, es va acordar de nou una nova pròrroga, en aquest cas, per dos mesos, 
perquè sembla –a nosaltres també ens ho han comunicat, saben que tot això ho estan 
gestionant des del Rectorat–, doncs, que hi ha un percentatge molt alt, molt alt, molt 
important que per part del ministerio acceptin l’oferta que es va fer per part de totes les 
administracions públiques quant a fer-se càrrec de part del deute. I el que semblava 
únicament que faltava eren alguns requisits de dir: d’acord, aquesta és la voluntat, 
però sembla que demanava alguna cosa més el ministerio, però sembla que aquí 
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s’està treballant en la línia. Jo les últimes notícies que tinc, però tampoc no vull dir el 
que no és, però a mi sembla que me diuen que es va en bon caminar, de la qual cosa 
ens n’alegrem tots.  

Per què no surt l’Ajuntament de Girona? Doncs, perquè vam dir ja des del primer 
moment estem en la mateixa postura, perquè nosaltres no anem variant ara dic que sí, 
ara dic que no, vam dir el mateix, estem allà. I, per tant, nosaltres ara ja no entrem en 
això que s’està parlant. Vull dir, s’està acabant d’intentar documentar i esperem –crec 
que serà així– que arribi a bon port. 

I disculpin –i disculpin–, i molt, perquè això era obligació meva haver-los informat 
abans. I ho lamento que hagi hagut de ser arran de la seva pregunta, eh? 

Moltes gràcies i molt bona nit. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són dos quarts i 
quatre minuts de dues de la matinada del dia 14 de febrer,  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. 

 

 

DILIGÈNCIA: La extenc jo, José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de 
l’Ajuntament de Girona per fer constar que atenent l’existència de deficiències 
tècniques no han pogut ser objecte de transcripció les manifestacions formulades pel 
senyor Joan Alcalà Quiñones (CiU) regidor de l’Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i 
Via Pública, en els punts de l’ordre del dia números 22 (aprovació definitiva del 
Reglament regulador del servei de taxi) i 24 (aprovació provisional modificació puntual 
PGOU núm. 64. Ajust de sistemes Mas Xirgu). Mostrant la seva conformitat el regidor 
la impossibilitat de transcriure les esmentades manifestacions. 

Conforme: Joan Alcalà Quiñones 

 


