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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 13 DE MARÇ DE 2017. 
A la ciutat de Girona, a les sis i cinc minuts de la tarda del dia tretze de març de dos 
mil disset, 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) 
Sr. 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) 
Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carlos Merino Pons. 
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Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 

ORDRE DEL DIA 
1. ACTA 
Aprovació acta ple ordinari 13 de febrer de 2017. 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
Donar compte dels decrets i sentències dictats: 
Sentència núm. 213, de 22 de novembre de 2016. 
Sentència núm. 45, de 8 febrer de 2017. 
Sentència núm. 61, de 15 de febrer de 2017. 
Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 
Decret de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2017 relatiu a liquidació pressupost 
Ajuntament de Girona corresponent a l’exercici 2016. 
Decret de l’Alcaldia de data 22 de febrer de 20178 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom d’Educació Musical corresponent a l’exercici 2016. 
Decret de l’Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom Patronat Call de Girona corresponent a l’exercici 2016. 
Decret d’Alcaldia de data 22 de febrer de 2017, relatiu a liquidació pressupost 
Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” corresponent a l’exercici 
2016. 
4. RATIFICACIONS 
Ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 1 de febrer de 2017 relatiu a reclamar a la 
Fundació Mas Xirgu l’abonament de la totalitat de l’import de les hores no prestades el 
mes de febrer de 2016. 
Ratificació del Decret de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2017 relatiu al nomenament 
de la regidora Sra. Eva Palau Gil com a representant de la Corporació al Consell 
Territorial Consultiu i de  Coordinació de Salut Pública de Girona. 
PROPOSTES 
Comissió Informativa d’Alcaldia. 
5. Nomenament del Sr. Joaquim Rodríguez Vidal regidor d’Ocupació com a 

representant de la Corporació en la Fundació INFORM en substitució de la Sra. 
Marta Madrenas Mir. 

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme. 
6. Proposta de resolució per a l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a la Xarxa de 

Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS). 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 
7. Revisió d’IPC i aprovació de la kt de 2017 de la contractació administrativa per a la 

selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat d’economia mixta 



 
 

3 

destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública 
viària de Girona. 

8. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert 
amb la “Fundació Mas Xirgu”. 

9. Inici i aprovació de l’expedient del contracte de la gestió del serveis públics en la 
modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d’assaig i l’estudi de 
gravació ubicats a l’Espai Marfà, destinats a la realització d’activitats i suport a la 
creació i a la formació musical. 

Comissió Informativa d’Educació i Esports. 
10. Aprovació de la proposta de nous Estatuts del Consoci UNED de Girona. 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 
11.  Aprovació de la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de sistemes de la 

UA 70 Serveis Vilarroja. 
Comissió Informativa de Cultura. 
12. Aprovació del conveni entre el Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona, 

l’Ajuntament de Salt i l’Ajuntament de Girona pel finançament d’El Canal, Centre 
d’Arts Escèniques de Salt-Girona, per als anys 2017-2020. 

13. PROPOSTES URGENTS. 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 
14. Moció que presenta l’entitat “Rise up Associació de Reggae Girona” per donar 

suport al projecte del casal Joves 4 Rius. 
MOCIONS 
15. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona per millorar les 

polítiques en defensa dels drets dels animals a la ciutat. 
16. Moció que presenten conjuntament els Grups municipals “Esquerra Republicana-

MES” i “CUP-Crida per Girona” per una Girona desmilitaritzada. 
17. Moció que presenta el Grup municipal ERC.MES per facilitat l’accés dels ciutadans 

als pisos de lloguer i a l’habitatge en general. 
18. Moció que presenta el Grup municipal C’s per sol·licitar la implantació d’un sistema 

augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols a Girona i la 
celebració del dia mundial per a la conscienciació de l’autisme. 

19. Moció que presenta el Grup municipal C’s per abandonar l’AMI i destinar més 
recursos a polítiques socials. 

20. Moció que presenta el Grup municipal de la CUP-Crida per Girona per tal que es 
retiri el projecte d’unificació del Centre d’acolliment Mas Garriga i Misericòrdia. 

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 numero 2017001679 a la número 
2017003671, des de 1 de febrer de 2017 fins a 28 de febrer de 2017. 
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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 3 de febrer 
de 2017 (ordinària), 10 de febrer de 2017 (ordinària), 17 de febrer de 2017 (ordinària), 
i 24 de febrer de 2071 (ordinària). 
21. PRECS I PREGUNTES 
22. Segon.- DONAR TRASLLAT de la present resolució als membres que integren la 

Corporació Municipal. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, molt bona tarda. Aquest nou 
Ple, el Ple ordinari, la sessió del Ple de la Corporació del mes de març, tots vostès 
saben que hem fet amb tots els grups municipals un esforç per intentar que aquests 
plens siguin una mica més curts, sense que tots els grups municipals puguin 
expressar-se i totes les tesis i totes les reflexions que es considerin necessàries 
puguin ser debatudes i fetes en el si d’aquest Ple. 
Per tant, jo també seré molt més breu en l’informe de Presidència i únicament els faré 
avinent que respecte a l’informe socioeconòmic, doncs, el nombre de persones 
registrades a l’atur a Girona en acabar el mes de febrer ha estat de 5.650 pers... 
(Veus de fons.) Ah, perdó. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Val, abans de l’informe de la 
Presidència, hi ha l’aprovació de l’acta del Ple ordinari de 13 de febrer. 
Vots en contra? 
Vots a favor? 
Per tant, cap abstenció. 
Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple del 13 de febrer de 2017. 

 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs continuem amb els 
informes de Presidència, en què els esmentava que enguany hi ha hagut un petit 
augment de..., petit que, clar, que sempre és refusable, de noranta-quatre persones 
respecte al mes de gener. Tot i així, amb relació a l’any anterior, doncs tenim aquesta 
tendència que continua, va continuant un mes rere l’altre, de reducció interanual, és la 
segona més important dels últims dotze anys en un mes de febrer, que sempre solen 
ser mesos més complicats. I, per tant, acabo aquí, perquè tenen tots vostès l’informe 
a sobre de la seva taula, doncs que la ciutat fa trenta-nou mesos consecutius que 
experimenta una reducció interanual de l’atur registrat. I si els sembla, deixaria aquí 
aquesta dada. 
En canvi, per altra banda, sí que permetin-me que respecte a les obres del Parc 
Central hi faci una referència. Si no hi ha re de nou, que creiem que no, pel que ens 
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estem tement a l’Ajuntament és que sembla que Adif pot estar aturant les obres del 
Parc Central, per això els ho volia traslladar avui. Fa uns dies que... (Veus de fons.) 
Perdó? Silenci, eh, si us plau? Si no, haurem de demanar més silenci. Fa uns dies 
que s’ha detectat un descens en algunes de les activitats de les obres a la llosa i ens 
temem, no està confirmat en absolut, de fet, se’ns diu que no, però ens temem –i com 
que volem ser transparents, així ho diguem i ho diguem de forma pública i en el Ple– 
que podria arribar a desembocar en una certa aturada dels treballs. No n’estem 
segurs tampoc, per tant, no ho confirmem, però han aparegut alguns projectes que 
amb aquell tècnic que saben vostès que ens fa el seguiment d’aquesta obra, doncs ha 
percebut i és el que..., i se’ns ha traslladat així. Hi ha alguns problemes de compliment 
de normes tècniques en algun punt del projecte d’Adif, com respecte al tema 
d’il·luminació, per exemple. I això vol dir que per adequar-ho a la normativa s’ha de 
refer el projecte parcialment, només en alguns punts, és a dir, que no poden..., 
l’empresa que té la licitació i que està realitzant les obres no pot directament fer els 
canvis que s’adaptin a l’actualitat legislativa referent a quan van fer el projecte fa no sé 
quants anys. Però ara s’observa que hi han algunes coses que no compleixen i, per 
tant, com que s’han d’adaptar, la mateixa empresa està demanant a Adif, «escoltin, 
han de modificar urgentment el projecte, perquè, si no, nosaltres no podem acabar 
alguns detalls», detalls o no tan detalls. 
Nosaltres..., en principi, el regidor del projecte ferroviari, com això va ser dels dos 
darrers dies de la setmana passada, doncs vam instar que de forma urgent vinguessin 
responsables d’Adif o trobar-nos nosaltres amb responsables d’Adif de forma urgent 
perquè no acceptaríem nous retards. Se’ns va dir que d’acord, que el dijous vindrien 
representants d’Adif aquí, a la ciutat, per donar les explicacions o per veure si és 
cert..., les nostres temences, si són certes o no. El que és cert és que ara mateix, fa 
una hora i mitja, ens acaben de dir que no vindran aquests responsables d’Adif el 
dijous, però, en canvi, sí que ens manifesten que podem anar a la direcció general 
d’Adif, a parlar directament amb la direcció general d’Adif, el dia 22, en set dies, a 
Madrid, perquè ens expliquin com està. Evidentment que és el que farem. 
Sí que es van fent obres, si hi van, es veu gent treballant, però nosaltres ens temem 
que hi ha alguna cosa que no ens acaba de lligar. No tenim cap conformació, però els 
comuniquem, primer, que una reunió que el dijous vam aconseguir que es fes amb els 
responsables d’Adif aquest dijous que ve no es realitzarà, però en canvi ens han 
acordat una reunió amb instàncies polítiques el dia 22 concretament. Tot això anirem 
esbrinant tot el que puguem i se’ls comunicarà als veïns demà, perfecte, a les 
reunions que hi han de forma usual amb els veïns. Cada nova notícia que hi hagi, els 
la direm, de moment, quedaríem emplaçats el dia 22. Jo, si els sembla, en parlarem 
després, perquè no li sabria dir res més que això, eh? Ah, bé. Però és que és Informe 
de Presidència, és que no haurien d’intervenir, jo els informo del que hi ha, no he fet 
cap valoració i després, si volen, demà ens trobem tots els portaveus i no sé, i en 
parlem, però no sabem res més que això, eh? Gràcies. 
Srta. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, ja al tercer punt 
de l’ordre del dia que són els decrets i acords a donar compte al Ple, però que sempre 
ho mirem de deixar per al final, veritat? Per tant, després al final poden vostès, en el 
torn de precs i preguntes, de fer la seva activitat de control. 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 213, de 22 de novembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 121/2015, interposat per la societat recurrent contra la desestimació presumpta 



 
 

6 

de la reclamació formulada en data 11 de novembre de 2014, per la que es 
sol·licitava el rescat de la concessió administrativa dels aparcaments al subsòl del 
carrer Emili Grahit i les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana o de forma 
subsidiària el restabliment de l'equilibri econòmic financer mitjançant pagament de 
quantitat en concepte de dany patrimonial passat i futur fins al final de la concessió. 

* Sentència núm. 45, de 8 de febrer de 2017, del Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Girona, 
dictada en el procediment de Diligències Urgents/Judici Ràpid núm. 14/2017, en virtut 
de la qual es condemna a l'acusada com autora responsable d'un delicte contra la 
seguretat vial de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, a la pena de 
4 mesos de multa amb una quota diària de 5 euros i a indemnitzar en concepte de 
responsabilitat civil a l'Ajuntament de Girona, conjuntament amb la companyia 
d'assegurances, en la quantitat de 41,14 euros pels desperfectes causats. 

* Sentència núm. 61, de 15 de febrer de 2017, del Jutjat Social núm. 3 de Girona, 
dictada en el procediment de reconeixement de dret i reclamació de quantitat núm. 
152/2016, en virtut de la qual es desestima la demanda formulada per un 
treballador municipal contra l'Ajuntament de Girona, per raó de la denegació de 
l'abonament de les quantitats devengades com a conseqüència de l'excés de jornada 
produït amb posterioritat al seu reingrés després d'una excedència. 

* Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d'informació al Ple 
Municipal que el número de llocs de treball reservat al personal eventual és de 17. 
Decret de l'Alcaldia de data 28 de febrer de 2017 relatiu a liquidació pressupost 
Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2016 

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016 de l'Ajuntament de 
Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest el resultat 
següent : 

a. ) Magnituds execució pressupostària 
Veure annex 
b. ) Resultats execució pressupostària 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 12.645.669,94 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 1.197.450,26 
- Romanent de crèdit: 26.781.821,96 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2017: 22.957.079,77 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 47.337.650,51 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 21.623.969,35 
* Romanent per a despeses generals: 2.756.601,39, després de la 
incorporació dels romanents detallats a l'apartat anterior 
c. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 : ( veure annex ) 
- Capacitat de finançament ajustada : 1.390.300,23 
- Regla de la despesa : es dona compliment 
- Sostenibilitat financera : 
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* estalvi net positiu 
* rati endeutament 52.32 % 

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici 2016 

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016 de l'Organisme 
Autònom d'Educació Musical de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient 
i posant de manifest el resultat següent : 

A. ) Magnituds pressupostàries: 
Respecte al pressupost de despeses : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 756.000,00 
- Modificacions : 31.254,76 
- Pressupost definitiu : 787.524,76 
- Despeses autoritzades : 786.922,80 
- Despeses compromeses : 784.113,34 
- Obligacions reconegudes : 781.626,63 
- Pagaments líquids realitzats : 780.175,23 
- Pendents pagament : 1.451,40 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 14.391,32 
- Pagaments realitzats : 14.391,32 
- Pendent pagament final exercici : 0,00 
Respecte al pressupost d'ingressos : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 756.000,00 
- Modificacions : 31.524,76 
- Pressupost definitiu : 787.524,76 
- Drets reconeguts nets : 764.545,12 
- Recaptació neta : 720.745,92 
- Drets pendents cobrament : 43.799,20 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 58.910,57 
- Recaptació : 58.385,57 
- Pendent cobrament final exercici : 525,00 
B. ) Resultats execució pressupostària : 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: - 13.043,45 
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- Resultat pressupostari de l'exercici: - 17.081,51 
- Romanent de crèdit: 5.898,13 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2017: 2.486,70 ( compromisos de 
despesa ) 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 32.165,87 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 0,00 
* Romanent per a despeses generals: 29.679,17, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 : 
- Capacitat de finançament : 
Ingressos no financers : 764.545,12 
Despesa no financera : 781.626,63 
Ajustos segons SEC : 6.887,00 (ajust recaptat capítol 3) Necessitat de 
finançament : - 10.194,51 
- Regla de la despesa : Liquidació exercici 2015 : 
Despesa no financera : 740.136,61 
Despesa no financera no computable : - 37.346,57 
Ajustos segons SEC 2010 : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 
Despesa computable 2015 : 702.790,04 
Taxa de variació despesa computable 2015/2014: - 6.88 % 
Liquidació exercici 2016 : 
Despesa no financera : 781.626,63 
Despesa no financera no computable : 0,00 
Ajustos segons SEC 2010 : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 
Despesa computable 2016 : 781.626,63 
Taxa de variació despesa computable 2016/2015: 11.21 % 
- Sostenibilitat financera : 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom Patronat Call de Girona corresponent a l'exercici 2016 

Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016 de l'Organisme 
Autònom Patronat Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i 
posant de manifest el resultat següent : A. ) Magnituds pressupostàries : 

Respecte al pressupost de despeses : 



 
 

9 

1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 443.524,94 
- Modificacions : 69.508,61 
- Pressupost definitiu de despeses : 513.033,55 
- Despeses autoritzades : 504.401,76 
- Despeses compromeses : 504.401,76 
- Obligacions reconegudes : 504.401,76 
- Pagaments líquids realitzats : 503.104,48 
- Pendents pagament : 1.297,28 

2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 21.567,59 
- Pagaments realitzats : 21.516,79 
- Pendent pagament final exercici : 50,80 
Respecte al pressupost d'ingressos : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 443.524,94 
- Modificacions : 69.508,61 
- Pressupost definitiu : 513.033,55 
- Drets reconeguts nets : 524.388,14 
- Recaptació neta : 513.523,96 
- Drets pendents cobrament : 10.864,18 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 23.575,54 
- Modificació saldo inicial : -130,00 
- Recaptació : 15.064,54 
- Pendent cobrament final exercici : 8.381,00 
B. ) Resultats execució pressupostària : 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 32.862,34 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 19.986,38 
- Romanent de crèdit: 8.631,79 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2017 : 0,00 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 52.855,31 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 1.381,00 
* Romanent per a despeses generals: 51.474,31 
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C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 : 
- Capacitat de finançament : Ingressos no financers : 524.388,14 
Despesa no financera : 504.401,76 
Ajustos segons SEC : - 1.399,64 (ajust recaptat capítol 3) Capacitat de 
finançament : 18.586,74 
- Regla de la despesa : Liquidació exercici 2015 : 
Despesa no financera : 534.993,43 
Despesa no financera no computable : - 79.351,80 
Ajustos segons SEC : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 
Despesa computable 2015 : 455.641,63 

Liquidació exercici 2016 : 
Despesa no financera : 504.401,76 
Despesa no financera no computable : - 74.922,40 
Ajustos segons SEC 2010 : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 
Despesa computable 2016 : 429.479,36 
Taxa de variació despesa computable 2016/2015: - 5.74 % 
- Sostenibilitat financera : 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2017 relatiu a liquidació pressupost 
Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa" corresponent a 
l'exercici 2016 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2016 del Consorci 
Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa" en base als antecedents obrants a 
l'expedient i posant de manifest el resultat següent : A. ) Magnituds pressupostàries: 

Respecte al pressupost de despeses : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 1.172.200,00 
- Modificacions : 61.445,23 
- Pressupost definitiu : 1.233.645,23 
- Despeses autoritzades : 1.227.979,34 
- Despeses compromeses : 1.227.979,34 
- Obligacions reconegudes : 1.210.058,08 
- Pagaments líquids realitzats : 1.183.853,41 
- Pendents pagament : 26.204,67 
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2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 245.339,52 
- Pagaments realitzats : 45.339,52 
- Pendent pagament final exercici : 200.000,00 
Respecte al pressupost d'ingressos : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 1.172.200,00 
- Modificacions : 61.445,23 
- Pressupost definitiu d'ingressos : 1.233.645,23 
- Drets reconeguts nets : 1.211.117,08 
- Recaptació neta : 1.022.230,97 
- Drets pendents cobrament : 188.886,11 

2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 236.546,65 
- Recaptació : 4.274,76 
- Pendent cobrament final exercici : 232.271,89 
B. ) Resultats execució pressupostària : 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 40.534,61 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 1.059,00 
- Romanent de crèdit: 23.587,15 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2017: 17.921,26 (compromisos de 
despesa) 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 68.895,28 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 2.466,50 
* Romanent per a despeses generals: 48.507,52, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 : 
- Capacitat de finançament : 
Ingressos no financers : 1.207.793,24 
Despesa no financera : 1.206.734,24 
Ajustos segons SEC : - 2.140,00 (ajust recaptat capítol 3) Necessitat de 
finançament : 1.081,00 
- Regla de la despesa : Liquidació exercici 2015 : 
Despesa no financera : 1.165.706,89 
Despesa no financera no computable : - 389.496,95 



 
 

12 

Ajustos segons SEC 2010 : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 
Despesa computable 2015 : 772.209,94 
Taxa de variació despesa computable 2015/2014: - 1.94 % 
Liquidació exercici 2016 : 
Despesa no financera : 1.206.734,24 
Despesa no financera no computable : - 340.247,37 
Ajustos segons SEC 2010 : 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 
Despesa computable 2016 : 866.486,90 
Taxa de variació despesa computable 2016/2015: 11.63 % 
- Sostenibilitat financera : 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 

VOTACIÓ 
Els assistents es donen per assabentats dels anteriors Decrets de l’Alcaldia 

 
4. RATIFICACIONS 
4.1 Primer.- Reclamar a la FUNDACIÓ MAS XIRGU NIF núm. G55121909, 
adjudicatària dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals pel que fa 
al Bloc 4, l'abonament corresponent als serveis no prestats el 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. 
Segon.- Que es procedeixi a l'abonament de la totalitat de l'import de les hores no 
prestades, en les properes factures que s'emetin. 
Tercer.- Els imports corresponents a les hores no prestades el mes de febrer de 2016 
són els següents: 
- L'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. 
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. 
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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. 
Quart.- Aquesta resolució es ratificarà pel Ple de la Corporació. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El quart punt de l’ordre del dia sí 
que cal fer l’aprovació d’aquestes ratificacions, en primer lloc és la del Decret 
d’Alcaldia d’1 de febrer de 2017, relativa a un tema de Mas Xirgu. (Veus de fons.) 
D’acord. Referent a l’abonament d’unes hores no prestades. No sé si algú..., ah, ho ha 
de presentar? No, ja estava explicat. No sé si algú vol fer alguna intervenció i, si no, 
passaríem directament a la votació. D’acord. 
Doncs hi ha algun vot en contra? 
Abstencions? 
D’acord. Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 
Els assistents ratifiquen per unanimitat l’anterior Decret de l’Alcaldia 

4.2 Primer.- Amb data 23 de març de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar el 
nomenament dels representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i 
organismes en els quals es requereix la presència corporativa. 
Segon.- Amb data 24 de gener de 2017 la Generalitat de Catalunya va comunicar a 
l'Ajuntament de Girona la creació del Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de 
la Salut Pública de Girona amb la finalitat de treballar transversalment la Salut de totes 
les polítiques en el qual l'Ajuntament de Girona ha de designar un membre amb 
capacitat decisòria. 
Tercer.- Amb data 28 de febrer de 2017 l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació va 
dictar Decret de l'Alcaldia nomenant a la regidora delegada de Salut Pública Sra. Eva 
Palau Gil com a representant en el Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de 
Salut Pública de Girona. 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- Atès allò que disposa l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de 
les Bases de Règim Local, l'alcaldessa en cas d'urgència, ostenta les atribucions en 
matèries que siguin competència del Ple donant compte al mateix en la primera sessió 
que se celebri per a la seva ratificació. 
Primer.- RATIFICAR el Decret de l'Alcaldia de data 28 de març de 2017 que modifica 
l'acord de Ple de data 23 de març de 2016 de nomenament dels representants de la 
Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es requereix 
la presència de membres corporatius, en el sentit de designar com a representant 
d'aquest Ajuntament al Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de Salut Pública 
de Girona a la regidora delegada de Salut Pública Sra. Eva Palau Gil. 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de 
Catalunya. 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I el següent punt, que és el del 
Decret d’Alcaldia de 28 de febrer referent al nomenament de la regidora Eva Palau 
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perquè sigui la persona, la regidora que ens representa en un òrgan consultiu. No sé si 
algú volia fer una intervenció... Sí, senyora Pèlach... 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només anunciar que ens 
abstindríem precisament perquè és una derivació de cartipàs, com hem fet en altres 
ocasions. Això serviria també per al punt número 5, em penso i, per tant, ja ho deixo 
dit. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, passaríem a la votació, primer d’aquesta ratificació del Decret d’Alcaldia de 28 
de febrer. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Vots a favor? 
Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es ratifica, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, el Decret d’Alcaldia de 28 de 
febrer de 2017 que modifica l’Acord de Ple de data 23 de març de 2016. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia és aprovada per majoria absoluta 
dels assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 
5. Nomenament del Sr. Joaquim Rodriguez Vidal regidor d'Ocupació com a 
representant de la Corporació en la Fundació INFORM en substitució de la Sra. 
Marta Madrenas Mir. 
Primer.- Amb data 13 d'abril de 2010 el Ple de la Corporació va acordar la participació 
de l'Ajuntament de Girona en el Patronat de la Fundació Privada "Institut per a la 
Formació de Joves Vers l'Administració d'Empreses" (INFORM en endavant). 
Segon.- Amb data 29 de juliol de 2011 l'Alcalde-President de la Corporació va dictar 
Decret de l'Alcaldia pel qual es nomenava com a representant municipal en el Patronat 
de la Fundació INFORM a la regidora de Promoció i Ocupació Sra. Marta Madrenas 
Mir. 
Tercer.- Vista la necessitat de designar un nou membre en el Patronat de la Fundació 
INFORM en substitució de la Sra. Marta Madrenas Mir. 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- L'art. 38 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, de 28 
de novembre, estableix que s'adoptaran pel Ple de la Corporació els acords 
corresponents al nomenament de representants de la Corporació en les diferents 
institucions i organismes públics on és preceptiva la representació municipal. 
Vist els antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la Corporació municipal 
l'adopció dels següents acords: 
Primer.- MODIFICAR el punt primer apartat número 5 de l'acord del Ple de data 23 de 
març de 2016 de nomenament de representants de la Corporació en les diferents 
entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència dels membres 
de la Corporació, en el sentit de designar com a representant de l'Ajuntament de 
Girona al Patronat de la Fundació INFORM al regidor delegat d'Ocupació Sr. Joaquim 
Rodríguez Vidal en substitució de la Sra. Marta Madrenas Mir. 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al regidor afectat així com a la Fundació 
INFORM. 
Tercer.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
de conformitat amb el que disposa l'art. 51.2 del ROF. 
Quart.- 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 novembre, de Transparència, Accés a la 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número cinquè de l’ordre del dia, que de fet és una proposta d’acord, només per 
explicar, ni que sigui perquè sàpiguen les persones que ens estan veient, que és 
també pel canvi d’un representant en una corporació, la Fundació Inform que, de fet, 
treballa respecte a la formació de joves en realització de pràctiques en empreses, es 
tracta que es formen com si estiguessin treballant en empreses i és una ficció, però 
que aprenen la realitat del que significaria això. En aquesta fundació crec que encara 
hi constava jo mateixa o..., en definitiva, que canviaríem i el representant del consistori 
en aquesta fundació, doncs, hi estaria el regidor d’ocupació, que és el que té més 
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sentit, el senyor Joaquim Rodríguez. I no sé si algú..., ja han fet vostès alguna 
manifestació, no sé si algú altre vol fer alguna manifestació i, si no, passaríem a la 
votació. 
Vots en contra de l’acord número cinquè? 
Abstencions? 
I vots a favor? 
Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, la modificació del punt primer, 
apartat número 5 de l’Acord de Ple de data 23 de març de 2016. 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I TURISME 
6. Proposta de resolució per a l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la Xarxa de 
Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS) 
L'Ajuntament de Girona dóna suport i desplega un conjunt de polítiques orientades a 
facilitar la promoció territorial, medi ambiental, econòmica i social de Girona. 
Aquest Ajuntament va donar suport, en data 14 de març de 2016, a la Declaració de 
Barcelona sorgida a la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària 
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que va tenir lloc els dies 22 i 23 d'octubre de 2015 per iniciar el procés per a la creació 
de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS). 
Des de l'adhesió a la declaració, l'Ajuntament de Girona ha participat en el conjunt de 
reunions de treball com a membre del grup impulsor i de la comissió promotora per a 
l'elaboració dels Estatuts que ha de regir la futura xarxa així com la proposta del Pla de 
treball. 
És voluntat d'aquest ajuntament donar suport a les iniciatives de l'economia social i 
solidària que estan impulsant i promovent els ciutadans i les ciutadanes. 
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les Persones Jurídiques, de conformitat amb el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, l'article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret 
d'Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats locals a 
constituir associacions. 
D'acord amb l'article 52. del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Ple de l'Ajuntament 
prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals, i la 
creació d'una associació formada per ens locals. 
D'acord amb el previst a l'article 15 del Decret 110/1996, l'acord del Ple, perquè tingui 
validesa, s'haurà d'aprovar per la majoria absoluta del nombre legal del seus 
membres. 
Tramitar la proposta de resolució per a l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la Xarxa 
de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS), en el següents termes: 
Primer.- Aprovar la constitució d'una associació de municipis, que es denominarà 
XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA, i que estarà 
formada pels Ajuntaments i Consells Comarcals que sol·licitin formar-ne part. 
Segon.- Aprovar el text dels estatuts socials pels quals es regirà l'associació, i que 
consten com a annex a la proposta de resolució. 
Tercer.- Designar en l'Alcaldessa de Girona, senyora Marta Madrenas i Mir, la 
representació de l'Ajuntament de Girona i, designar a la senyora Glòria Plana Yanes, 
Regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, com a 
representant substitut de la Corporació en els òrgans de govern de l'associació. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs el punt sisè de l’ordre del 
dia, senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Recordi, senyora Planas, que té 
com a màxim cinc minuts per defensar la proposta d’acord i després cadascun de 
vostès, tres minuts; si pot ser menys, doncs evidentment no arribar fins als cinc. Moltes 
gràcies. 
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): 
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Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): D’acord. Gràcies, alcaldessa. Intentaré ser ben 
breu i cenyir-me al temps. Aquest Govern treballa des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica per fomentar les empreses, per fomentar l’emprenedoria, les indústries 
emergents i, com no, també les cooperatives. Aquelles iniciatives socioeconòmiques 
col·lectives i també individuals que posen per davant del lucre la satisfacció dels seus 
membres. L’economia social i solidària té uns valors fonamentals que pensem que cal 
difondre i que cal promocionar i fomentar en les polítiques de desenvolupament local, 
la sostenibilitat, la participació, l’equitat, la solidaritat. 
És per això que el 15 de maig passat, i com a petició també i a iniciativa del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, ens vàrem adherir al manifest «Cap a una Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària ». Més tard d’aquesta adhesió ens vam 
incorporar també a les primeres reunions de la taula de treball que estaven formades 
per quatre ciutats; en aquell moment hi havia Barcelona, Badalona, Sabadell i Santa 
Coloma de Gramenet. L’objectiu era crear una xarxa de municipis per promoure i 
difondre precisament l’economia social i solidària. Girona es va incorporar, per tant, ja 
una mica des de la taula aquesta de treball, passant de quatre a vuit municipis en el 
grup impulsor, i llavors ja en som vuit, en aquests moments en som vuit: Barcelona, 
Badalona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Manlleu, Manresa, Terrassa i 
Girona. L’objectiu, a part d’aquests que he dit, era també elaborar la proposta 
d’estatuts i la creació d’aquesta xarxa. És per això que ara en aquests moments ja 
estem en el punt que s’ha treballat en aquests estatuts i cal que cada un dels municipis 
que integrarà aquesta xarxa ho passi per Ple. 
La qüestió, doncs, és, la proposta d’acord, aprovar la constitució d’una associació que 
seria la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, aprovar el text dels 
estatuts, designar l’alcaldessa de Girona a ser ella la representant i, en el seu lloc, en 
substitució, a mi mateixa. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna paraula? 
Senyora Costa, doncs. 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Ens 
complau que a proposta nostra l’Ajuntament de Girona s’adhereixi a la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social i Solidària i el nostre vot serà favorable. Els demanem 
que comptin amb nosaltres. Recordin que quan parlàvem dels pressupostos vam 
demanar la implicació en aquesta XMESS i esperem que aquesta adhesió es 
materialitzi en fets i sigui l’aposta d’aquest Govern. Formar part de la xarxa és 
important per al nostre grup, perquè una altra economia no sols és possible, sinó que 
ja existeix, no constitueix l’economia dominant ni majoritària al món, però tampoc és 
insignificant, ni qualitativament, ni quantitativament. L’economia social i solidària és 
una altra manera de fer economia, la conformen multitud d’iniciatives de producció, 
comercialització, consum i finançament que funcionen dia a dia sota lògiques més 
democràtiques, equitatives, solidàries i respectuoses amb les persones, el medi 
ambient i els territoris que no pas les empreses capitalistes, adopten la forma de 
cooperatives i altres empreses de propietat col·lectiva, de productors, consumidors, 
usuaris, d’associacions dedicades al camp social, al desenvolupament local, de xarxes 
d’intercanvi, d’horts comunitaris, de sistemes de gestió comunal, de pressupostos 
públics participatius, etcètera. Per tant, comencem a fer efectiva aquesta adhesió amb 
propostes que ben aviat notem que la constitució de la xarxa serveixi perquè els 
ajuntaments adherits, entre ells, el nostre, desenvolupin i animin a desenvolupar 
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aquesta economia diferent a tots els sectors, treballant conjuntament i facilitant amb 
els mitjans que siguin necessaris. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Senyor Terés... 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, des del 
nostre grup, ple suport a l’adhesió a aquesta xarxa, evidentment, a l’aprovació dels 
estatuts i a la designació dels representants corresponents. No podríem estar més 
d’acord que aquesta ciutat intenti promoure un model alternatiu d’economia, una 
alternativa al pur capitalisme que moltes vegades s’ha vist en la crisi econòmica, que 
respon només i tot sovint al benefici econòmic purament i estrictament. I, en canvi, 
aquesta xarxa ens demostra que hi ha un model alternatiu que és generació 
d’empreses que creuen que hi ha alguna cosa més enllà del pur i simple benefici 
econòmic i, per tant, la creació de llocs de treball o la responsabilitat social i la 
implicació amb el propi territori, doncs, són valors que també s’han de tenir en compte 
de cares a generar aquesta economia alternativa. La ciutat ja compta amb 
experiències d’aquest tipus, la seu de l’empresa [Res #, 00.20.30] situada al Parc 
Científic, la xarxa Pam a Pam, de petits establiments de comerç que es dediquen a 
l’economia social i solidària, banca ètica, hi han dues seus d’entitats, tres 
pràcticament, Fiare, Triodos i Caixa d’Enginyers, entre d’altres, empreses d’inserció 
social com el Grup Èxit i d’altres, cooperatives de diferents tipus i d’àmbits de treball 
diferents, Banc del Temps, com el que hi ha a Santa Eugènia, és a dir, que aquesta és 
una realitat que fa molt pertinent que Girona s’adhereixi a una xarxa d’aquest tipus i, 
per tant, doncs creiem que és molt oportú. 
Sí que voldríem, però, fer un advertiment en el sentit que si no he comptat malament, 
crec que aquesta serà la quarantena xarxa a què s’adhereix aquesta ciutat, ho podeu 
consultar a la pàgina web de l’Ajuntament, xarxes a les quals estem adherits, em 
penso que aquesta serà la que fa número quaranta, més o menys. Clar, ho dic perquè 
moltes vegades ens adherim a xarxes i el que ens agradaria és que això es veiés 
reflectit en l’acció del propi equip de govern i de l’Ajuntament en general per tal que es 
converteixi en un pla de treball, en un nou apunt en el proper pressupost, que hi 
dediqui recursos, que hi dediqui esforços, per tal de fer costat a aquesta xarxa que ja 
existeix a la ciutat, però sobretot per ampliar-la, per donar-hi facilitats i, per tant, que 
l’adhesió a una xarxa s’acabi traduint en alguna cosa palpable i que ens satisfaci a 
tots. En qualsevol cas, com deia, el vot serà favorable. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem 
a la votació. 
Vots en contra de la proposta? 
Abstencions? 
A favor? 
Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat aprovar la constitució d’una associació de municipis que es denominarà 
Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  unanimitat dels assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 
7. Revisió d'IPC i aprovació de la kt de 2017 de la contractació administrativa per 
a la selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta 
destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública 
viària de Girona. 
Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de desembre de 2010 es va aprovar 
l'expedient de contractació administrativa per a la selecció d'un soci privat per a la 
constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de 
recollida de residus i neteja pública viària de Girona. 
Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de gener de 2011 es va convocar la licitació de 
l'esmentat contracte. 
Per acord del Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011 es va adjudicar 
l'esmentat contracte a favor de l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS, S.A.", modificat per acord del Ple de la Corporació de data 27 de maig 
de 2013 i per acord de Ple de 13 d'octubre de 2014. El contracte es va formalitzar en 
data 9 de juny de 2011. 
Segons escriptura de data 31 d'octubre de 2011, atorgada pel notari de Girona Sr. 
Victor Mateu Porcar, número de protocol 985, es constitueix la societat d'economia 
mixta "Serveis Municipals de Neteja de Girona, S.A.", CIF núm. A55120216. 
El contracte amb la societat mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE 
GIRONA, S.A.", es va formalitzar en data 9 de desembre de 2011 i d'acord amb la 
seva clàusula tercera la durada del contracte es va establir per vuit anys, prorrogables 
per dos anys més, iniciant-se la seva prestació el dia 1 de gener de 2012. 
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Per decrets de l'Alcaldia de dates 6 de maig de 2013, 24 de gener de 2014, 30 de 
gener de 2015, i 21 de gener de 2016, es va procedir a la revisió de preus del 
contracte i a fixar el percentatge d'actualització. 
Per decrets de l'Alcaldia de dates 12 de febrer de 2014 i 24 de març de 2015, es va 
procedir a fixar el corresponent coeficient d'actualització. 
Amb data 18 de gener de 2017 i per R.E.: 2017003748 ha entrat escrit la societat 
mercantil "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, S.A.", pel qual es 
sol·licita l'aprovació del coeficient de revisió de preus. 
Amb data 20 de febrer de 2017 la cap de secció de Serveis Urbans ha emès informe 
en el que proposa: "Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del 
consum (IPC. Conjunt nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a 
desembre de 2016, la revisió del preu de la contractació administrativa per a la 
selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada 
a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, 
adjudicat per acord del Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011, a favor de 
l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", NIF núm. A-
28037224, constituïda com a societat d'economia mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE 
NETEJA DE GIRONA, S.A.", CIF núm. A55120216, consistent en una revisió del 
1,60% respecte del 85% del preu que ha regit durant la cinquena anualitat de vigència 
del contracte, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, que es concreta en un 
coeficient de revisió de preus pel 2017 de 1,0136 i per tan un Kt acumulat per a l'any 
2017 de 1,032383." 
Vist el previst al punt 4 de la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb el qual la primera revisió de preus s'efectuarà amb efectes de 
l'1 de gener de 2012, o de forma extraordinària a la data en què venci el primer any 
d'execució del contracte per al cas en què el contracte s'hagi formalitzat en una data 
posterior a l'1 de gener de 2011. Les posteriors revisions periòdiques seran per anys 
naturals. 
Atès que amb efectes 1 de gener de 2017 ha vençut el cinquè any d'execució del 
contracte, doncs es va iniciar la prestació en data 1 de gener de 2012. 
Vist el previst al punt 3 de la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars, d'acord amb el qual en aplicació de l'article 78 i següents de la LCSP, i 
aplicant per a la revisió de preus l'índex de preus al consum IPC aprovats per l'Institut 
Nacional d'Estadística per a l'any anterior, la revisió no podrà superar el 85 per cent de 
la variació experimentada per l'índex adoptat. 
D'acord amb l'informe emès per la cap de secció de Serveis Urbans, senyora Empar 
Vilà Coch, de data 20 de febrer de 2017, i d'acord amb l'IPC aprovat pel mes de 
desembre de 2016. 
Primer.- Aprovar, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum (IPC. 
Conjunt nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a desembre de 2016, 
la revisió del preu de la contractació administrativa per a la selecció d'un soci privat per 
a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del 
servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, adjudicat per acord del 
Ple de la Corporació de data 10 de maig de 2011, a favor de l'empresa "FOMENTO 
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.", NIF núm. A-28037224, constituïda 
com a societat d'economia mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, 
S.A.", CIF núm. A55120216, consistent en una revisió del 1,6% respecte del 85% del 
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preu que ha regit durant la cinquena anualitat de vigència del contracte, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2017, establint-se en un 1,36%. 
Segon.- Aprovar el coeficient de revisió Kt acumulat per a l'any 2017 de 1,0136. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al següent 
punt de l’ordre del dia, el punt número 7. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes 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 31 d’octubre 
de 2011 es va constituir la societat Sermonegi, es va formalitzar el contracte al 
desembre, era per durada de vuit anys prorrogables dos anys més. I, bé, el que 
portem aquí, tal com ha dit el secretari, és segons l’informe fet el 20 de febrer de 2017 
pel cap de serveis urbans, ha emès un informe favorable en el qual s’ha d’aplicar a 
aquest sistema d’índex anual de preus al consum fixat per l’Institut Nacional 
d’Estadística vigent en aquest any, desembre 2016, establint-se l’1,36 per cent i 
aprovar també el coeficient teòric de revisió que és de 0,0136 per cent. Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Pèlach... 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres anunciar que hi 
votarem en contra, bàsicament pels molts dubtes que ens genera l’empresa privada 
que forma part d’aquesta mixta, que és Fomento de Construcciones y Contratas. Y 
aprofitar també per demanar que s’avanci en les auditories que sí que tenim pendents 
a aquesta empresa, així com tots els mecanismes de control al servei que ofereix a la 
nostra ciutat, tenint en compte que és una empresa que tant Barcelona com Badalona 
ja l’han denunciat, tant per incompliments com per altres irregularitats. Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Doncs passaríem a la votació. 
Vots en contra de la proposta? 
Abstencions? 
A favor? 
Gràcies. Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la revisió del preu de la 
contractació administrativa per a l’elecció d’un soci privat per a la constitució d'una 
societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de 
residus i neteja pública viària de Girona per a l’any 2017. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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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. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
8. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb la "Fundació Mas Xirgu". 
Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària, escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs 
(1.416.919,98 €, IVA exclòs). 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs (352.404,67 €, IVA exclòs). 
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs (192.668,85 €, IVA exclòs). 
El bloc 5 (edifici consistorial, centres culturals, cartelleres, emissora de ràdio i altres 
edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs (372.861,73 €, IVA exclòs). 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs (144.887,90 
€, IVA exclòs). 
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 
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El bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, brigades i 
dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA inclòs 
(90.614,41 €, IVA exclòs). 
En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes, amb una 
durada de dos anys a partir del dia 1 de juliol de 2012, prorrogables d'any en any, per 
dos anys més. 
Per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia 
de data 7 de maig de 2015, i per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 de juny de 2015, 7 
d'agost de 2015, i 2 de febrer de 2016, i per acords del Ple de la Corporació de dates 
11 de juliol de 2016 i 16 de gener de 2017, s'han aprovat diferents modificacions del 
contracte establert amb la FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF G-55121909. 
Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 
Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir a 
la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat 
en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 
2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb 
l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, amb un import mensual de 
10.993,99 €, IVA inclòs. 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de 16 de gener de 2017 es va desistir del 
procediment de licitació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament de Girona, pel que fa als lots IV i VII i es va acordar l'inici d'un nou 
expedient de contractació. 
Vist que a data d'avui no s'ha iniciat una nova licitació, no obstant s'estan realitzant les 
corresponents actuacions preparatòries. 
De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, i per l'empresa "Cias Com 
2001, SL.", adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al 
desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei 
de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament. 
Vist que el contracte de serveis de neteja als locals i a les dependències que 
composen els centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, és un contracte molt 
dinàmic, en el que constantment, a petició de les diferents àrees de l'Ajuntament, cal 
aprovar modificacions en relació amb freqüències, augments o reducció o supressió 
d'edificis, espais, variació de superfícies atesa la necessitat de realitzar estructuracions 
organitzatives o constructives (noves compartimentacions, reformes o remodelacions). 
Vistos els antecedents de l'expedient en el que s'han anat produint aquestes 
modificacions. 
Vist el previst a la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 
1.- Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir-hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la 
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reducció o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la 
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes 
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma 
acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import d'adjudicació i seran aprovades per 
resolució de l'òrgan de contractació. 
Si la modificació implica la inclusió d'algun nou edifici o reducció d'un local es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els preus 
hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 
S'utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies d'actuació 
derivats de reestructuracions organitzatives o constructives (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions). 
Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP. 
Atès que l'import acumulat de les modificacions no supera el 10% de l'import 
d'adjudicació, tenint en compte que el contracte ha estat vigent quatre anualitats, i que 
es va requerir a l'adjudicatari per tal que continuï prestant els serveis de neteja, pel 
que fa al bloc 4, fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte 
amb l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, essent l'import del 
contracte actual, pels 4 anys i 8 mesos, de 526.525,64 €, IVA inclòs. 
APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponent al bloc 4, 
adjudicat a la "FUNDACIÓ MAS XIRGU", NIF núm. G-55121909: 
1.- Lavabo Frontissa de Santa Eugènia (Bloc 4) neteja extra els dies 3, 4, 9, 10 i 11 de 
setembre, degut a la celebració de la festa major d'aquest barri, amb un total de dues 
neteges (una al matí i una a la tarda), amb un total d' 1 hora de netejadora al dia, 
repartida en 0,5 hores al matí i 0,5 hores a la tarda. L'obertura i tancament serà 
responsabilitat de l'associació de veïns. El servei de neteja extraordinària tindrà un 
total de 5 hores, de les quals 3 hores en dia laboral i 2 hores en dia festiu. Amb un 
import total de vuitanta-set euros amb cinquanta-sis cèntims (87,56 €), dels quals 
72,36 € corresponen a la base imposable i 15,20 € a l'IVA calculat al 21% 
Amb càrrec a la partida 2017 700 17000 22700 Neteja Lavabos Públics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
2.- Lavabo Frontissa de Santa Eugènia (Bloc 4): neteja extra el dia 31 d'octubre de 
2016, degut a la celebració de les Fires de Sant Narcís, amb una neteja al matí i una a 
la tarda (0,5 hores cada una) i 0,25 hores pel tancament. Amb un total de 1,25 hores 
de netejadora i un import de vint euros amb noranta cèntims (20,90 €), dels quals 
17,27 € corresponen a la base imposable i 3,63 € a l'IVA calculat al 21% 
Amb càrrec a la partida 2017 17000 22700 Neteja Lavabos Públics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos per la 
secció de Serveis Urbans, de dates 18 d'agost i 21 d'octubre de 2016, i els informes 
emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 28 d'octubre i 16 de novembre de 2016 i 
que, alhora, mereixen la seva aprovació. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem, doncs, a donar 
compliment al punt número vuitè de l’ordre del dia. En aquest cas, la regidora 
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Elisabeth Riera preferia no estar present a la votació, però la consulta que tenim, 
senyor secretari, és si cal que marxi o purament manifestant-ho, doncs ja està. Per 
tant, es pot quedar en el seu seient, però no formarà part d’aquesta votació. Té la 
paraula, doncs, la senyora Planas. (Veus de fons.) Ai, disculpi, senyor secretari, el 
punt vuitè. 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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): Gràcies, alcaldessa. Bé, el 14 de maig de 2012, 
es va adjudicar el servei de neteja dels edificis de les dependències municipals de 
Girona a favor de la Fundació Mas Xirgu, el bloc número 4, com ha dit el secretari, i 
són edificis adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, els lavabos de Brigades i 
el dipòsit intermedi de documentació. L’import era 106.925 euros. El que hi ha hagut 
és una modificació perquè s’han hagut de fer unes neteges extres, en aquest cas és 
en els lavabos de la frontissa de Santa Eugènia degut a la celebració de la festa major 
i també els mateixos lavabos degut a la celebració de les Fires de Sant Narcís i el que 
portem és aquest extra que correspon a aquestes neteges. Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs passaríem directament a la votació. Li recordo, senyor 
secretari, que... Molt bé. 
Doncs vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat de tots els membres presents i amb els vots a favor dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. La senyora Elisabeth 
Riera Alemany s’absté d’intervenir en la votació per tenir interès personal en 
l’assumpte, d’acord amb el que disposa l’art. 23.2 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
9. Inici i aprovació de l'expedient del contracte de la gestió de serveis públics en 
la modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i 
l'estudi de gravació ubicats a l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i 
suport a la creació i la formació musical. 
Vista la necessitat de contractar la gestió de serveis públics en la modalitat de 
concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de gravació ubicats 
a l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la creació i la formació 
musical, d'acord amb l'informe emès en data 21 de febrer de 2017 pel coordinador de 
l'Espai Marfà, Aniol Casadevall Angelats, el qual proposa l'inici de l'expedient del 
contracte referit així com l'aprovació de les tarifes respectives. 
Tenint en compte el previst a la clàusula V.A.7 del plec, pel que fa a la obligació del 
contractista de respectar el dret d'ús privatiu i gratuït que l'Ajuntament ostenta pel que 
fa a l'estudi de gravació de l'espai Marfà, de dilluns a dijous, d'acord amb el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Girona i EUMES GIRONA, SL. I tal com es 
determina al plec de prescripcions tècniques. 
En aquest sentit, i tenint en compte que d'acord amb l'establert a l'article 132 i 275 del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant, TRLCSP), i als articles 
158, 159 i 244 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aquesta activitat ha estat assumida per l'Ajuntament 
de Girona com a pròpia de la mateixa mitjançant acord del Ple de la Corporació de 10 
d'octubre de 2016, el qual va aprovar l'establiment del servei públic municipal de bucs 
d'assaig de l'Espai Marfà, el seu reglament, la memòria justificativa i el projecte 
d'establiment. 
Aquesta concessió serà a risc i ventura del contractista, de conformitat amb la clàusula 
XXI del plec de clàusules administratives particulars i de l'article 215 del TRLCSP, i 
243 ROAS, tenint en compte les condicions establertes a la clàusula VIII.5 del plec de 
clàusules administratives particulars. 
De conformitat amb l'article 133 i 281 del TRLCSP, així com d'acord a l'estudi 
econòmic reflectit a l'annex 4 del plec tècnic, en el qual consta la previsió d'ingressos i 
despeses de l'explotació del servei pels 8 anys de la concessió (i que té en compte la 
reserva d'ús privatiu i gratuït de l'estudi de gravació, per a uns dies determinats, per 
part de l'Ajuntament), el concessionari serà retribuït directament de la següent manera: 
- Mitjançant les tarifes que el concessionari té dret a percebre dels usuaris pel lloguer 
dels bucs i de l'estudi de gravació i que seran les aprovades per l'òrgan de 
contractació (consten a l'annex 2 del plec tècnic). En aquest annex hi consten les 
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bonificacions que s'aplicaran a les tarifes de determinats col·lectius (usuaris de la 
targeta Club Girona Cultura 16-25 i jubilats, aturats inscrits a l'OTG, alumnes de les 
escoles de música de l'àrea metropolitana de Girona i membres de MUSICAT). 
Aquestes tarifes no estaran subjectes a revisió de preus d'acord a l'article 89 del 
TRLCSP. 
- I amb l'aportació de l'Ajuntament de Girona en forma de subvenció, d'acord a les 
subvencions anuals fixades per l'adjudicatari en la seva oferta, tenint en compte els 
màxims establerts en el pressupost del contracte: 
El pressupost màxim del contracte pels 8 anys de la concessió, i tenint en compte que 
es calcula en funció del preu a pagar al contractista per part de l'Ajuntament, i per tant 
a partir de la suma de les subvencions fixades a l'estudi econòmic, serà de cent 
seixanta-cinc mil nou-cents setanta-tres euros amb dinou cèntims (165.973,19 euros), 
IVA exclòs. 
El pressupost del contracte per cada any, i per tant, la subvenció màxima fixada per 
cada any, seran les següents: 
Any 2017: 20.747,07 euros 
Any 2018: 20.755,08 euros 
Any 2019: 20.759,16 euros 
Any 2020: 20.759,23 euros 
Any 2021: 20.755,14 euros 
Any 2022: 20.746,77 euros 
Any 2023: 20.734,03 euros 
Any 2024: 20.716,71 euros 
El licitador, en la seva oferta, haurà de completar l'estudi econòmic que figura a l'annex 
5 del plec tècnic, podent disminuir els imports corresponents als conceptes de despesa 
previstos a l'estudi econòmic, entre ells el percentatge de benefici industrial, (excepte 
les despeses referents a l'electricitat, gas, aigua i neteja), i podent augmentar els 
conceptes d'ingressos previstos al mateix estudi econòmic (excepte el preu mitjà de 
l'hora establert), de tal manera que l'import de la subvenció prevista per cada any del 
contracte, així com l'import de subvenció total, han de ser en tot cas iguals o inferiors 
als imports previstos a l'estudi econòmic. 
El termini de durada del contracte s'estableix en 8 anys, a comptar a partir del primer 
dia del mes següent a la formalització del contracte, de conformitat amb els límits 
establerts a l'article 278 del TRLCSP. 
De conformitat amb el que determina l'article 88 del TRLCSP, el valor estimat del 
contracte, a efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat de la 
contractació, i tenint en compte que es calcula d'acord amb el total d'ingressos 
estimats i vinculats a l'explotació del servei durant tot el termini del contracte 
(subvenció + ingressos de les tarifes dels usuaris pels 8 anys de contracte) es fixa en 
337.175,46 euros IVA exclòs. 
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista als 
articles 109 i 110 del TRLCSP. 
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En data 24 de febrer del 2017 es va firmar per la Tinenta d'Alcalde, Regidora 
d'Hisenda i Règim Interior, la proposta d'acord del Ple de l'Ajuntament número 
2017006351, mitjançant la qual es proposa, entre altres: Aprovar l'expedient del 
contracte de la gestió de serveis públics en la modalitat de concessió per a la gestió i 
dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de gravació ubicats a l'Espai Marfà, destinats 
a la realització d'activitats i suport a la creació i la formació musical, així com aprovar el 
plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, 
incloses les tarifes de lloguer dels bucs d'assaig i de l'estudi de gravació que han de 
regir la contractació de la gestió de serveis. 
D'acord amb el previst al punt 7 de la Disposició Addicional segona del TRLCSP, a 
l'expedient també hi consta l'informe jurídic preceptiu emès pel Secretari General de la 
Corporació el dia 27 de febrer de 2017. Així com també l'informe economicofinancer 
preceptiu emès per l'Interventor de la Corporació el dia 28 de febrer de 2017, el qual 
proposa: "En relació a la clàusula V. DRETS I OBLIGACIONS del plec de clàusules 
administratives, el punt vint-i-novè estableix que serà obligació del contractista: "29. 
Posar a disposició del personal municipal designat per a la seva supervisió la 
comptabilitat, el sistema de reserves, el registre d'usuaris, l'inventari del material i 
altres sistemes que s'habilitin per la inspecció i supervisió de la gestió". En aquest 
sentit, es posa de manifest que l'Ajuntament de Girona exercirà les funcions de control 
de la gestió econòmica de la concessió en els termes previstos al RDL 2/2004, 5 de 
març, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Serà obligació de 
l'empresa concessionària portar controls financers adequats que permetin a 
l'Ajuntament de Girona conèixer en tot moment l'estat financer de la concessió, pel que 
haurà d'informar sobre qualsevol aspecte relatiu als seus estats financers". 
En aquest sentit, en data 6 de març de 2017 es va aportar la proposta d'inici i 
aprovació de l'expedient referit i dels plecs a la Comissió Informativa d'Hisenda i 
Règim Interior, per ser dictaminada, juntament amb l'esmena relativa a la modificació 
de l'obligació establerta al punt 29 de la clàusula V.A del plec de clàusules 
administratives particulars annexat a la proposta de Ple número 2017006351, en el 
sentit referit a l'informe preceptiu emès per l'Interventor. La Comissió Informativa va 
adoptar l'acord tant pel que fa a la proposta com pel que fa a l'esmena, la qual va 
incorporar-se a la proposta d'aprovació de l'expedient. 
Atès l'informe tècnic de 21 de febrer de 2017, emès pel coordinador de l'Espai Marfà, 
el senyor Aniol Casadevall Angelats, en el qual es va proposar l'inici de l'expedient del 
contracte referit així com l'aprovació de les tarifes corresponents. Així com d'acord 
amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior celebrada el dia 
6 de març de 2017, el qual va aprovar la proposta d'aprovació de l'expedient referit i 
dels plecs de clàusules administratives i tècniques, així com l'esmena de la mateixa pel 
que fa a l'obligació continguda al punt 29 de la clàusula V.A.5 del plec de clàusules 
administratives particulars. 
Atès que l'article 8 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), 
defineix com a contractes de gestió de serveis públics aquells en la virtut dels quals 
una Administració Pública encomana a una persona, natural o jurídica, la gestió d'un 
servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la seva competència 
per l'Administració referida. I tenint en compte que de conformitat amb l'article 132 del 
TRLCSP i amb l'acord de Ple de data 10 d'octubre de 2016 aquesta activitat ha estat 
assumida per l'Ajuntament de Girona com a pròpia de la mateixa, en el sentit que es 
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va aprovar l'establiment del servei públic municipal, el seu reglament, la memòria 
justificativa i el projecte d'establiment. 
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent a 
una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150, 157 i següents del 
TRLCSP, i que la tramitació de l'expedient serà ordinària, de conformitat amb els 
articles 109 i següents del mateix text refós. 
De conformitat amb l'article 22 i 109 del TRLCSP. 
De conformitat amb els articles 110 i 115 i 116 del TRLCSP. 
D'acord amb el previst també a l'article 132 del TRLCSP, en el que es determina que 
abans de la contractació d'un servei públic, s'haurà d'haver establert el seu règim 
jurídic, així com l'article 133 del TRLCSP, que determina, d'acord amb les normes 
reguladores del règim jurídic del servei, que els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques fixaran les condicions de prestació del servei, i 
en el seu cas, fixaran també les tarifes que hagin d'abonar els usuaris. 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 18 de març de 2016 de delegació de 
competències i amb el punt 2 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP, la 
competència com a òrgan de contractació correspon al Ple de la Corporació. Així com 
d'acord amb l'article 174 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per als compromisos de 
despesa superiors als 4 anys. 
D'acord amb la facultat que la llei atorga a l'Alcaldia, i d'acord amb el que es preveu en 
els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a 
l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
Primer.- INICIAR l'expedient del contracte de la gestió de serveis públics en la 
modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de 
gravació ubicats a l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la 
creació i la formació musical, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 109 del TRLCSP. 
Segon.- APROVAR l'expedient del contracte de la gestió de serveis públics en la 
modalitat de concessió per a la gestió i dinamització dels bucs d'assaig i l'estudi de 
gravació ubicats a l'Espai Marfà, destinats a la realització d'activitats i suport a la 
creació i la formació musical, amb un pressupost màxim del contracte pels 8 anys de la 
concessió, i tenint en compte que es calcula en funció del preu a pagar al contractista 
per part de l'Ajuntament, i per tant a partir de la suma de les subvencions fixades a 
l'estudi econòmic, de cent seixanta-cinc mil nou-cents setanta-tres euros amb dinou 
cèntims (165.973,19 euros), IVA exclòs. 
El pressupost del contracte per cada any, i per tant, la subvenció màxima fixada per 
cada any, seran les següents: 
Any 2017: 20.747,07 euros 
Any 2018: 20.755,08 euros 
Any 2019: 20.759,16 euros 
Any 2020: 20.759,23 euros 
Any 2021: 20.755,14 euros 
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Any 2022: 20.746,77 euros 
Any 2023: 20.734,03 euros 
Any 2024: 20.716,71 euros 
El licitador, en la seva oferta, haurà de completar l'estudi econòmic que figura a l'annex 
5 del plec tècnic, podent disminuir els imports corresponents als conceptes de despesa 
previstos a l'estudi econòmic, entre ells el percentatge de benefici industrial, (excepte 
les despeses referents a l'electricitat, gas, aigua i neteja), i podent augmentar els 
conceptes d'ingressos previstos al mateix estudi econòmic (excepte el preu mitjà de 
l'hora establert), de tal manera que l'import de la subvenció prevista per cada any del 
contracte, així com l'import de subvenció total, han de ser en tot cas iguals o inferiors 
als imports previstos a l'estudi econòmic. 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques, incloses les tarifes de lloguer dels bucs d'assaig i de l'estudi 
de gravació que han de regir la contractació de la gestió de serveis, tenint en compte 
l'esmena de la proposta d'aprovació de l'expedient aprovada per la Comissió 
Informativa d'Hisenda i Règim Interior en data 6 de març de 2017. 
Quart.- APROVAR la despesa del servei, que es finançarà amb càrrec a la següent 
partida del Pressupost municipal: 2017 806 33461 47900 (Gestió serveis bucs assaig 
Espai Marfà). 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació ordinària de 
conformitat amb l'article 110 del TRLCSP, que es tramitarà pel procediment obert, 
atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150 i 
157 i següents del TRLCSP, i procedir a la seva publicació en el BOP i al Perfil del 
Contractant, amb caràcter urgent, de conformitat amb l'article 142.1 i 142.4 del 
TRLCSP. 
Sisè.- DELEGAR a l'Alcalde la competència per a aprovar tots els actes de tràmit que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici fins la 
seva definitiva finalització o resolució. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al punt novè de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord 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 que pretén 
l’Ajuntament amb aquesta contractació és donar un bon servei a través de la 
possibilitat d’ús per part dels ciutadans dels bucs d’assaig de l’estudi de gravació de la 
Marfà. És per aquest motiu que es va prendre un acord de Ple a l’octubre de 2016, es 
va aprovar l’establiment del servei públic municipal, també el seu reglament i la 
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memòria justificativa i el projecte d’establiment. La proposta de contractació és..., 
portem un termini de vuit anys, encara que la relació amb l’estudi de gravació i la seva 
utilització serà compartida per l’escola de l’EUMES, l’Escola de producció musical de 
Girona, dilluns a dijous, que és fruit del conveni que hi ha actualment vigent. 
És important entendre que aquesta concessió serà a risc i ventura del concessionari 
fixant-se, no obstant, en els plecs de clàusules, els marges de risc, per tant, regulant-
se en els supòsits que l’Ajuntament haurà de reequilibrar econòmicament aquesta 
concessió. L’adjudicatària assumirà fins al 10 per cent anual de la desviació positiva o 
negativa de les hores de lloguer de bucs i d’estudis de gravació. Si el marge de 
desviació és superior al 10 per cent i aquest 10 per cent és positiu, els beneficis es 
repartiran per parts iguales entre Ajuntament i adjudicatari. Si el marge de desviació és 
superior al 10 per cent, però en aquest cas és negatiu, en tot cas fins al 15 per cent 
negatiu, l’Ajuntament restablirà l’equilibri econòmic i financer del servei. Si el marge de 
desviació és un 15 per cent negatiu, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte sense 
que generi cap dret d’indemnització a favor del contractista. 
El concessionari, per la gestió i la dinamització dels bucs d’assaig de la Marfà, serà 
retribuït directament de la següent manera, en primer lloc, mitjançant les tarifes que el 
concessionari té dret a percebre dels usuaris pel lloguer dels bucs i per l’estudi de 
gravació, que així ho conté en el plec tècnic, amb l’aportació de l’Ajuntament de Girona 
en forma de subvenció, d’acord amb les subvencions anuals que ja estan fixades per 
l’adjudicatari de l’oferta, el pressupost màxim d’aquests vuit anys són de 165.000 
euros, que són el màxim de subvenció, 20.747 euros per cada any. Bé, i el que portem 
és iniciar la contractació d’aquest servei. 
Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Salellas... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bona tarda a tots i a totes. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, és una 
proposta que malgrat ja en van moltes, aquest Govern la planteja sempre com gairebé 
tècnica, no?, i suposo que per això la presenta la senyora Planas. Però no en té tant 
de tècnica, no?, és cert. Aquesta és la proposta que fan vostès de cara a la gestió d’un 
dels equipaments centrals en les polítiques culturals de creació de música a la nostra 
ciutat per la part pública, que són els bucs d’assaig. Uns bucs d’assaig que nosaltres 
sempre hem dit que n’hi haurien d’haver més, per començar, i que precisament en 
aquesta fase cultural que és la creació que lliga normalment amb la joventut hauríem 
d’esmerçar molts més esforços. I avui ens porten aquesta proposta de gestió, que ara 
explicava que si el 15 per cent, el 10 per cent, els vint mil euros... És cert que és això, 
però avui vostès ens porten que això durarà vuit anys, que serà així, entenc, per tant, 
que no tenen una previsió d’ampliació més enllà d’això o si més no m’agradaria saber-
ho. Avui es parla de bucs d’assaig, però l’únic és que parlem que durant vuit anys serà 
així, que s’ha de compartir la part de gravació amb EUMES, que això també és un 
debat que potser algun dia haurem de tenir, si ha de ser així o no ha de ser així. 
Per tant, avui vostès porten el que és l’inici de contractació d’un servei per part de vuit 
anys, que evidentment hi estem a favor perquè volem que aquests bucs d’assaig es 
puguin fer servir i que funcionin el millor possible, però a nosaltres també ens 
agradaria que altres temes relacionats amb aquests bucs d’assaig i que van implícits, 
com la durada, com qui el pot utilitzar i qui no, doncs això avui no en parlem, però 
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vostès ho han presentat com si fos quasi tècnic, malgrat sí que en parlen vostès 
d’aquests temes amb aquest servei. 
Bé, pot semblar una reflexió un pèl retòrica, però, en tot cas, per nosaltres sí que era 
important avui, que evidentment votarem que sí a això, però que creiem que hi ha un 
debat que ens agradaria que també es pogués fer, que el tinguéssim, i aprofitem per 
demanar al regidor de Cultura que s’ho apunti per si en té ganes de d’afrontar-ho. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Fa 
pocs plens vam portar a l’aprovació l’establiment d’aquest servei públic i ara el traiem a 
concessió, ens sembla molt bé. I ens sembla molt bé que el contracte vinculi l’empresa 
guanyadora a temes que van més enllà dels bucs d’assaig i l’estudi de gravació i ens 
sembla important que abordi qüestions com ara el suport a la creació, la formació, la 
dinamització i la difusió musical, ens sembla important. 
Dues observacions només. La primera, és molt important que l’Ajuntament realitzi amb 
molta cura la tasca de supervisió i de control del servei externalitzat i que vetlli perquè 
l’empresa compleixi les seves obligacions; això garantirà la qualitat del servei i ens 
sembla molt rellevant i hi insistirem. I la segona fa referència a l’ús que fa EUMES, 
l’escola privada de música, dels estudis de gravació. I aquí voldríem fer un toc 
d’atenció en el sentit que si bé la iniciativa ens sembla bona, pensem que caldria 
trobar l’equilibri entre l’ús privatiu que fa aquesta entitat amb l’ús públic de l’espai. 
Perquè les xifres parlen i estan una mica –molt– decantades. Pel que fa a l’estudi de 
gravació, EUMES en fa un ús privat dilluns, dimarts, dimecres i dijous, quasi cada dia, 
només, doncs, divendres i dissabte –i encara alguns dissabtes està tancat– està 
destinat a altres col·lectius de la ciutat. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé... Sí, 
senyora Planas... 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Només agrair el vot i recordar-li al senyor Lluc 
que també sóc política, no sóc tècnica, no tinc cap oposició aprovada de l’Ajuntament 
i, per tant, la meva feina és de política. Si ho porta la meva àrea és perquè és el 
Departament de Contractació i és l’àrea que ho ha de portar. I recordar-li que a la 
comissió meva també hi ha el regidor de Cultura, amb el qual allà en podem parlar, ho 
podem debatre i podem parlar de tot el que vostè necessiti, junt amb el regidor de 
Cultura al costat, o amb ells dos a soles, o amb mi. I segur que li sabré contestar. 
Només recordar-li això. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs passaríem 
a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Gràcies. Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
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tècniques i la convocatòria de la licitació per a l’adjudicació del contracte de la gestió i 
dinamització dels bucs d’assaig i l’estudi de gravació ubicats a l’Espai Marfà. 
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'EDUCACIÓ I ESPORTS 
10. Aprovació de la proposta de nous Estatuts del Consorci UNED de Girona 
Amb data 12 de juny de 1975 es va signar el conveni de creació del Centre Associat 
de la UNED de Girona, renovat l'11 de desembre de 1984 i el 31 de juliol de 2001, 
amb la creació del Consorci del Centre Associat de la UNED de Girona, per part de 
l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona i la UNED. 
En addenda als estatuts del Consorci, aprovada el 4 de novembre de 2014, es va 
acordar la formulació d'uns nous Estatuts adaptats als canvis normatius i organitzatius 
operats per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local; la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa, i la Llei 40/2015, d1 d'octubre, de 
règim jurídic del Sector Públic, que han incidit molt significativament en la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 1317/1995, de 
21 de juliol, sobre règim de convenis de la UNED amb els centres associats a la 
mateixa i normes concordants. 
Atès que l'article 10 del Estatuts del Consorci de la UNED de Girona, en vigor des del 
2001, faculta al Patronat per "la proposta de redacció i modificació dels estatuts que 
regeixen el funcionament del Consorci, proposta que, en tot cas, haurà de ser 
aprovada per totes les institucions que formen el Consorci" 
Atès que s'ha rebut del Centre Associat de UNED Girona (RE 2017004103) el certificat 
emès pel seu Secretari de l'acord d'aprovació de la proposta de nous Estatuts del 
Consorci de la UNED de Girona en reunió celebrada el 13 de desembre de 2016. 
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Atès que s'ha rebut del Centre Associat de UNED Girona (RE 2017012967) una 
esmena referent a l'enumeració de capítols del document tramès amb anterioritat. 
Atès que l'Ajuntament de Girona, com a membre del Consorci, ha d'aprovar aquests 
nous Estatuts, 
Primer.- Aprovar els estatuts de l'anomenat "Consorci Universitari Centre Associat de 
la UNED de Girona" d'acord amb el contingut tramès pel propi consorci, en els termes 
del document annex. 
Segon.- Encomanar al Consorci de la UNED la realització dels tràmits següents: 
a. Publicació del present acord en el termini de trenta dies hàbils, a efectes 
d'al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s'hi formula cap al·legació, 
reclamació o suggeriment durant el termini d'informació pública l'aprovació estatutària 
que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior. 
b. Publicació al BOP el text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament 
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la 
referència del BOP en què s'hagi publicat el seu text. 
c. Remissió d'aquest acord, junt amb els adoptats per la resta de membres del 
Consorci i els estatuts aprovats definitivament, a la Direcció General d'Administració 
Local a efectes d'inscripció de l'aprovació estatutària operada al Registre d'entitats 
locals de Catalunya. 
Tercer.- Inserir els corresponents edictes d'exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, al Tauler d'Edictes de la corporació, la web de l'Ajuntament, als 
mateixos efectes que els assenyalats en l'anterior apartat i pels mateixos terminis. 
Quart.- Notificar el present acord al Consorci de la UNED de Girona 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt 
número 10 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la senyora Isabel Muradàs. 
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. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Tal com es va 
informar en la Comissió Informativa, amb aquest punt que portem en l’ordre del dia, el 
que volem és donar compliment a la proposta que ens ha fet arribar el patronat de 
redacció i modificació dels estatuts que, tal com es va explicar, el que intenten és 
adaptar-los als canvis normatius i organitzatius que preveuen tota una sèrie de 
normatives que en aquests moments els tenien desfasats. Per aquest motiu, la 
Diputació de Girona ja va fer la corresponent aprovació en un Ple corresponent, el 
patronat també va fer la corresponent aprovació i mancaria la corresponent a 
l’Ajuntament de Girona com a membres del consorci que som, i és la que portem avui 
a la seva aprovació i consideració. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si hi ha alguna 
intervenció... Senyor Granados... 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Des de l’1 de juliol de 2014, el Centre Associat UNED de Girona té la seva seu 
principal a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt i la situació de 1974 ara ha canviat. 
El patronat també hi participa, també els ajuntaments que tenen la seva seu i l’extensió 
de la UNED en la seva aprovació, abans a Salt no hi participava, ara sí perquè s’ha 
traslladat la seu UNED de Girona a Salt, ho hem dit abans. Per això creiem que..., 
volíem fer unes preguntes. Com és que l’Ajuntament de Girona no participa, per 
exemple, també, ja que estem amb això de la UNED, amb la UOC, la Universitat 
Oberta de Catalunya, com a institució col·laboradora? Segon, la UNED i la UOC, totes 
dues reben subvencions públiques i no haurien de replantejar-se possible unificació de 
les dues universitats a distància per poder..., el mateix servei que caldria en l’entitat 
pública. I segon, com és que encara que aquest espai tan gran i tan maco encara està 
buit? I si cal seria convenient a qui correspongui per ocupar aquest espai per alguna 
activitat de l’Ajuntament. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? No? Senyora Muradàs, no sé si vol... 
Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, voldria contestar el senyor Granados. 
La veritat és que de les consultes que ha fet, poques tenen a veure, per no dir cap, 
amb el punt que portem a l’ordre del dia. Pel que fa a la ubicació que tenia fins que la 
UNED va marxar a l’Ajuntament de Salt, aquest edifici vostès ja saben que la titularitat 
no és de l’Ajuntament de Girona i, per tant, no correspon a l’Ajuntament de Girona 
determinar què es fa o què es deixa de fer en aquell edifici, sinó que correspon a la 
Diputació. En tot cas, nosaltres sí que hem fet arribar a la Diputació la nostra inquietud 
o la voluntat que es pogués adequar aquelles instal·lacions per a determinades 
necessitats que tenim a la nostra ciutat, però no ens correspon a nosaltres prendre 
aquesta decisió. 
Pel que fa a les preguntes que fa amb relació a la UOC i a la UNED, no ens correspon 
a nosaltres determinar si hi ha d’haver una unió o una fusió, no sé exactament com ho 
ha explicat. Les voluntats, les metodologies i, en tot cas, els òrgans de gestió són 
absolutament diferents de l’una i de l’altra i jo no sé si s’ho han plantejat alguna 
vegada, però en tot cas seria millor que els ho plantegés vostè directament als seus 
òrgans corresponents. 
I pel que fa a la nostra participació quant a la UOC, no s’ha donat encara que jo sàpiga 
cap circumstància, cap conveni, cap contacte perquè això sigui així. No obstant, en 
aquest cas sí que li dic que procurarem fer aquest pas endavant per manifestar a 
veure si hi ha aquesta voluntat per banda de la UOC. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, senyor Granados. Gràcies. 
Vam acordar que no hi hauria... No, no, excepte que fossin al·lusions directes. 
Complim, complim. Vam acordar que si no fossin al·lusions directes, ha estat el minut, 
ja estava punt de tallar, complim, complim des del començament, si els sembla. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
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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, 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 inicial dels estatuts de l’anomenat Consorci 
Universitari Centre Associat de la UNED de Girona, d’acord amb el contingut emès pel 
propi consorci en els termes que consten en el document annex. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Només per aclarir 
que sí que estic controlant amb un «artilugi» el de..., com aquest només és el de cinc 
minuts, hi ha el de tres i el d’un minut aquí. Per tant, sí que ho estic controlant encara 
que semblés que no, eh? 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 

11. Aprovació de la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust de sistemes de 
la UA 70. Serveis Vilarroja 
La societat Mémora Servicios Funerarios, SLU s’ha sol•licitat la modificació puntual del 
planejament vigent, als sols efectes d’ajustar la zonificació existent en la UA-70 
Serveis Vilarroja, on actualment es troba ubicat els serveis funeraris esmentats, a fi 
que l’ordenació es correspongui amb l’ús reals dels terrenys. 
L’anterior petició ha estat estudiada i acceptada per part de la Corporació, donat que 
les potestats del planejament, atorgades per l’ordenament jurídic, estan encaminades 
a aconseguir l’interès general, amb la única finalitat que l’ordenació resultant tant dels 



 
 

38 

espais habitables, com dels usos i dels equipaments, serveixin amb objectivitat els 
interessos generals de manera racional. 
La proposta de modificació que es proposa tramitar, tal com resulta de la memòria de 
document respon a una necessitat, i a una realitat, que s’ha imposat en l’ús d’aquest 
servei. 
Així doncs, els serveis tècnics municipals, previ encàrrec, han procedit a l’estudi i 
redacció de la modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajusts de sistemes de la UA 70 
– Serveis Vilarroja. 
El planejament actualment vigent està contingut en el Pla General d’ordenació urbana 
de Girona, aprovat definitivament per acord del Conseller de Política Territorial i obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 28 de febrer de 2002, la normativa 
del qual fou publicada en el BOP del dia 14 d’abril de 2003, a instàncies de 
l’Ajuntament, i posteriorment en el DOGC núm. 4618 de 21 d’abril de 2006, a 
instàncies de la Generalitat. 
En desenvolupament del planejament general es va aprovar definitivament el projecte 
de reparcel•lació voluntària de l’esmentat UA 70 – Serveis Vilarroja, per acord plenari 
del dia 5 d’octubre de 2004. 
Posteriorment i per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió 
del dia 21 de desembre de 2006 es va aprovar el document anomenat “esmenes 
d’errors i rectificacions del Pla General” (DOGC núm. 4818, de 9 de febrer de 2007), 
en les que s’incorpora en la lletra n) la rectificació de la superfície de l’àmbit 
reparcel•lat. Aquesta correcció d’esmenes obeeix al fet que, la superfície de la Unitat 
d’Actuació inclosa en el pla general es mantenia en el projecte de reparcel•lació, tot i 
que en aquest instrument de gestió s’excloïa part d’una finca, El document d’esmenes 
recull la superfície real objecte de reparcel•lació, que és coincident amb la superfície 
de l’àmbit de la present modificació. 
L’àmbit de l’actuació urbanística que es preveu, que consta grafiada en el plànol 4. 
Planejament, té una superfície de 7.983,91 m2., dels quals, 3.610 m2. són de titularitat 
privada, classificats de sòl urbà, i qualificats de serveis tècnics ( Clau F), i la resta, 
4.373,91 m2. son de titularitat pública, qualificats de xarxa viària (Clau A-4. 
aparcaments) 
El planejament general vigent conté la regulació dels serveis tècnics (Clau F) en els 
articles 183 a 187; i la de la xarxa viària, Clau A.4 en els articles 127 a 134. 
Un cop establerts els antecedents, cal dir que l’objecte de la present modificació es 
concreta, segons resulta de la memòria , apartat “2.naturalesa, objecte i abast de la 
modificació" és el de connectar les dues zones d'aparcament públic delimitades a 
l'àmbit i ajustar la zonificació de la Unitat d'Actuació a la realitat física, sense alterar les 
superfícies del planejament vigent. I en l'apartat “9. Objectius i criteris de la 
modificació”, que “l’objecte de la modificació és donar continuïtat a la zona qualificada 
com a A.4, mitjançant la redistribució de les àrees qualificades, amb el criteri de no 
modificar el còmput de superfícies vigent i mantenir els paràmetres de sòl i sostre 
actuals. L’ordenació resultant de l’ajust ha de permetre consolidar l’espai exterior de 
trobada i espera davant de l’accés amb un element de protecció de la pluja i el sol. “ 
Per tant el que preveu la modificació és canviar la qualificació d’una part del sòl que 
segons el planejament general està considerada com a serveis Tècnics (Clau F) i 
atorgar-li la qualificació de xarxa viària (Clau A-4), de manera que es pugui accedir a 
l’aparcament situat en la part del darrera de l’edificació existents a través d’aquest pas. 
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Així mateix, la superfície que es preveu qualificar com a xarxa viaria es compensa i 
computa amb la mateixa superfície que, tenint aquesta qualificació a data d’avui, 
passaria a tenir la de serveis tècnic, i que hauria de permetre ubicar aquest espai 
exterior d’espera, protegit de les inclemències del temps, tal com s’ha comentat 
anteriorment que es justifica en la memòria. 
Pels motius anteriorment exposats es fa palès que la present modificació, en cap cas 
comporta alteració de l’edificabilitat, ni dels usos vigents, i per tant no li són d’aplicació 
les prescripcions dels articles 99 i 100 del 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 (en endavant TRLUC). 
Així mateix, tal com es desprèn dels objectius exposats, tampoc s’afecta sostre 
residencial, ni reserves per habitatges dotacionals, i, per tant, no es requereix la 
incorporació d’una memòria social. 
Atesos els objectius que motiven la present modificació es considera que la mateixa no 
ha de produir efectes significatius sobre el medi ambient, i per tant queda exclosa del 
compliment de les prescripcions de la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre 
d’avaluació ambiental, així com de la Llei autonòmica 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació 
ambiental de plans i programes., segons informe emès pel Departament de 
Sostenibilitat de l’Ajuntament que s’incorpora al projecte. 
La modificació puntual que es proposa tramitar conté la documentació necessària 
ajustada al fet que la motiva, que conté l’article 59 del TRLUC (memòria, plànols, 
normativa, pla d’etapes- agenda- i avaluació econòmica – financera). 
Pel que fa a la tramitació, tal com consta a l’expedient, prèviament a l’aprovació inicial 
de la modificació s’ha sol•licitat informe sectorial a la Direcció General d’Aviació Civil, 
del Ministeri de Foment, el qual l’ha emès en sentit favorable. 
L’article 73.2 del TRLUC obliga a l‘administració amb l’aprovació inicial del present 
instrument de planejament, a suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, 
projectes de gestió i urbanització, així com les llicències urbanístiques en els àmbits en 
que les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
En el present cas, malgrat els terrenys afectats mantenen el règim urbanístic vigent, 
classificats de sòl urbà consolidat, i qualificats de sistemes, el cert és que la 
modificació de les superfícies d’una i altra qualificació, així com la titularitat dels 
terrenys, imposen acordar la suspensió de llicencies d’edificació o reforma de 
construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concret i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini 
d’un any. L’àmbit de la suspensió és per tant, l’àmbit objecte de la modificació (plànol 
i.4) 
Simultàniament amb l’acord de suspensió es proposa acordar l’aprovació inicial, i 
sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la 
Província i en la premsa local, així com en el tauler d’edictes electrònic de 
l’Ajuntament. 
Finalitzat el termini, es resoldran les al•legacions, en el seu cas, i es procedirà a 
l’aprovació provisional de la modificació puntual, fent-ne trasllat de tot l’actuat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, si s’escau. 
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Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 
Decret legislatiu, 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. 
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 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. 
Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; 
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.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió 
urbanística i d'urbanització, així com també l’atorgament de llicències d’edificació o 
reforma de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos concret i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit de 
la modificació puntual del PGOU núm. 66. Ajust de sistemes de la UA 70 – Serveis 
Vilarroja, que consta grafiat en el plànol 1.4 del document, de conformitat amb el 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 i modificacions posteriors, pel termini d’un any. 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 66. Ajust de 
sistemes de la UA 70 – Serveis Vilarroja, de conformitat amb el que disposa l’article 96 
en relació amb l’article 85 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que 
disposa l’article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d’agost. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 
11 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
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(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I substanciaria 
aquesta proposta d’acord el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 
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 i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
Amb l’aprovació d’aquesta proposta el que es pretén és facilitar la mobilitat entre dos 
pàrquings sense alterar les superfícies de planejament vigent i, alhora, es millora amb 
aquesta modificació els serveis que es presta a la ciutadania en l’activitat de tanatori, 
ja que es consolida un espai exterior de trobada i d’espera davant de l’accés amb 
elements de protecció tant de pluja com de sol. 
Amb aquesta modificació es regularitza una situació també d’una [pastilla #, 00.44.58] 
edificada de trenta-sis metres quadrats que no altera ni l’índex d’edificabilitat existent, 
ni la densitat edificatòria derivada del planejament vigent, sinó que simplement es 
milloren els serveis complementaris, com ha dit abans, aparcament i l’espera dels 
ciutadans en la pròpia instal·lació destinada al servei de tanatori, però sense 
incrementar, hi insisteixo, ni l’índex, ni la densitat edificatòria. Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Salellas... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Ara li diré al senyor Alcalà que ell també ha plantejat això com un tema tècnic, i no 
estic dient que no sigui regidor. No sé si..., em sap greu gastar vint segons, però és 
que a vegades quan dic això és que un tema tècnic el tornen a plantejar com un tema 
que no..., gairebé com si fos innocu, com si no hi hagués una política darrere. I quan 
feien la contractació del servei en el tema dels bucs i ara, hi ha una política pública a 
darrere malgrat vostès a vegades en el seu discurs ho plantegen com un tema tècnic. 
Espero haver-me explicar millor ara, senyora Planas. 
En tot cas, nosaltres creiem que evidentment sí que té un punt tècnic, però que en un 
moment com l’actual en què amb la nova ordenança el tema dels aparcaments serà un 
dels fets que es valoren també amb tot el tema dels serveis funeraris, no es gens 
casual que aquesta modificació arribi ara, una modificació que evidentment es fa 
únicament i exclusivament perquè una empresa concreta pugui oferir un servei que és 
cert que ara mateix només l’ofereix ella en aquesta ciutat i que, per tant, tots en un 
moments o altre hi acabarem passant, ens agradi més o ens agradi menys i que, per 
tant, hi hauran beneficis. Però no deixa de ser una operació que demana la pròpia 
empresa, que els fem ad hoc a ells i que desaprofitem l’oportunitat, per exemple, per 
plantejar-nos si en aquell espai en general de la ciutat calen altres modificacions o no 
del planejament, que per cert, i això sempre ho explica molt bé el senyor Terés, ja 
portem setanta modificacions i, en canvi, no ens plantegem si s’ha d’anar més enllà i 
fer un replantejament general del que tenim aprovat i anem fent de moment cosetes 
petites com així sense plantejar-nos si cal anar més enllà. 
Nosaltres, per tant, el que enteníem és que si ens plantegem ara mateix una 
modificació d’aquest estil hauria d’haver anat més enllà, ens l’hauríem d’haver 
plantejat molt més en aquella zona que necessita un desenvolupament important, la 
zona del Sector Est, plantejar-nos què volíem fer i com volem que sigui a deu anys 
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vista i no només fer una operació ad hoc per a una empresa privada en concret, que 
es diu Mémora, que tots sabem quin és l’historial d’aquesta empresa en els últims 
anys a la nostra ciutat, els dubtes que ens ha aixecat, per exemple, en la nostra 
formació política i que, a més, arriba en un moment en què es tendeix a una 
liberalització en què les places d’aparcament és un tema que sortirà a debat i que 
s’haurà de valorar. 
Per tant, per tots aquests motius que he exposat, nosaltres el que farem serà un vot 
negatiu en aquesta modificació d’avui. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés... 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
serà favorable perquè, de fet, és cert que el que es porta avui a aprovació és una 
petita modificació tècnica justament de sistemes, però sí que voldríem fer un parell 
d’observacions. Una és en la línia del que comentava el regidor Salellas, que és 
desaprofitar l’oportunitat de tenir un Ple per debatre temes polítics per no fer-ho i 
creiem que hi ha un parell d’observacions a tenir en compte. Una té a veure 
directament amb aquest tema, és a dir, la modificació es fa per millorar l’accés a unes 
places d’aparcament que actualment, doncs, s’han de fer d’una altra manera, per tant, 
té a veure amb mobilitat, com bé ens deia el regidor Alcalà. Però, clar, no s’agafa un 
prisma més ampli i no s’analitza els problemes de mobilitat que hi han en aquell espai 
el dia que malauradament hi ha els serveis funeraris que es presten en aquell tanatori. 
Moltes vegades, tots n’hem sigut conscients, que no s’hi cap, s’ha d’aparcar en altres 
zones..., per tant, que hi ha un problema de mobilitat sovint, freqüentment i que, per 
tant, caldria saber-lo resoldre com a ciutat perquè afecta tot el sector. 
I l’altra té a veure amb la qualificació, clau F és la de sistemes, sistemes de serveis 
tècnics on està emplaçat aquest tanatori, però nosaltres ja vam advertir que amb 
l’aprovació de la nova ordenança en la ciutat no hi ha més espais qualificats de clau F 
de sistemes de serveis tècnics on es puguin allotjar noves empreses, ja que el sector 
està liberalitzat. Per tant, també en aquest cas fem aquesta modificació superpuntual 
per aquest tema, però no queden..., si que n’hi ha d’altres, però no en queden de 
lliures perquè s’hi pugui emplaçar una empresa d’aquest tipus. 
Per tant, valdria la pena que ja que es porten aquests temes a Ple que es poguessin 
debatre amb una visió més àmplia per intentar donar solució tant als problemes de 
mobilitat, com als problemes que ens plantejarà l’aprovació de la nova ordenança 
perquè no tindrem parcel·les qualificades amb aquest sistema perquè s’hi pugui 
instal·lar competència. 
Res més. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs... Molt bé. 
Doncs passaríem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova per majoria absoluta, 
per tant, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
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Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, inicialment la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística de Girona número 66. 
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. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 
12. Aprovació del conveni entre el Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, 
l´Ajuntament de Salt i l'Ajuntament de Girona pel finançament d'El Canal, Centre 
d'Arts Escèniques de Salt-Girona, per als anys 2017-2020 
Per acord del Ple de data 11 de juny de 2012, es va aprovar la creació del Consorci de 
d'Arts Escèniques Salt-Girona, format per aquest ajuntament, l'Ajuntament de Salt i la 
Diputació de Girona, que té, entre els seus objectius, la gestió d'El Canal, Centre d'Arts 
Escèniques de Salt-Girona. 
L'article 20.1 a dels estatuts del Consorci preveu com a recursos ordinaris del 
Consorci, les aportacions dels ajuntaments de Girona i Salt, i de la Diputació de 
Girona. 
L'any 2013 es va subscriure un conveni entre el Consorci i les institucions que 
l'integren per al finançament d'El Canal durant el període 2013-2016. 
Un cop finalitzada la vigència d'aquest conveni, i amb la voluntat de garantir el 
finançament d'El Canal, s'ha redactat un nou conveni de col·laboració entre les entitats 
consorciades i el propi consorci on es regulen les aportacions de cadascuna de les 
entitats per al període 2017-2020. 
En el conveni, l'aportació d'aquest Ajuntament es fixa en un total de dos-cents 
quaranta mil euros (240.000 €), distribuïda en seixanta mil euros anuals (60.000 €) 
durant els exercicis de 2017 a 2020, ambdós inclosos, motiu pel qual la plurianualitat 
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de la despesa derivada del desplegament del conveni té la consideració d'excepcional 
segons el que disposa l'article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Atès que el pressupost municipal per l'any 2017 preveu una aportació nominativa al 
CAESG per import de 60.000 €, amb càrrec a la partida 2017 800 33430 48001 
(Consorci Arts Escèniques) 
La Comissió Informativa de Cultura sotmet a la consideració de l'Ajuntament en Ple 
l'adopció del següent acord: 
Primer. Aprovar els termes del conveni, d'acord al document annex a la proposta, a 
subscriure entre aquest Ajuntament, l'Ajuntament de Salt, la Diputació de Girona i el 
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, regulador de les aportacions ordinàries al 
Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, d'acord amb l'article 20.1.a) dels seus 
estatuts, per tal de garantir el funcionament d'El Canal, Centre d'Arts Escèniques de 
Salt-Girona, gestionat pel Consorci, durant el període 2017-2020 
Aquestes aportacions, que es distribueixen d'acord amb el que estableix el pacte 
segon del conveni, tenen caràcter finalista i estan destinades exclusivament a 
l'execució de despeses ordinàries de funcionament i activitats d'El Canal, sense que 
puguin ser utilitzades per sufragar despeses d'altra naturalesa. 
Segon. Destinar l'import de 240.000 € al desplegament del conveni i en concepte 
d'aportació al Consorci d'Arts Escèniques Salt-Girona, amb CIF P1700086J, per al 
finançament d'El Canal, Centre d'Arts Escèniques de Salt-Girona, durant el període 
2017-2020, d'acord amb la distribució següent: 
Any 2017: 60.000 €, amb càrrec a la partida 2017 800 33430 48001 (Consorci d'Arts 
Escèniques) 
Any 2018: 60.000 € 
Any 2019: 60.000 € 
Any 2020: 60.000 € 
Tercer. Aprovar la plurianualitat de caràcter excepcional de la despesa, d'acord amb el 
que disposa l'article 174.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atesos els imports compromesos 
per als exercicis de 2018, 2019 i 2020. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la proposta 
d’acord número 12. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
present proposta el tinent d’alcalde Carles Ribas. 
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. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Comparteixo el criteri 
que aquest Ajuntament és ric en política cultural i afrontaré qualsevol debat que faci 
referència envers a la política cultural, perquè evidentment la trobo molt interessant i 
crec que s’ha de compartir i s’ha de debatre. I avui, més enllà del conveni que se 
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signa, parlaré de política, i faré de política, primer per dir una qüestió molt important, la 
vergonyant inactivitat que durant tres anys hem viscut després d’haver signat un 
conveni en el seu moment tres administracions –Diputació, Ajuntament de Salt i 
Ajuntament de Girona– envers El Canal que neix, jo crec, amb unes expectatives per 
part de tots molt i molt importants i realment que teníem un afany que es transformés 
com una eina molt i molt important a nivell de les arts escèniques, sobretot en la 
creació, formació i la promoció, però jo crec que «adoleix» d’un problema que és el 
finançament, perquè evidentment amb la dotació que portaven cada una de les tres 
administracions, segons les reunions que he anat fent, doncs hi havia una dificultat per 
poder-ho arrencar. 
Però reconeixent aquesta inoperància i aquesta vergonyant inoperància, perquè jo 
crec que és una eina fonamental, aquí vull fer un agraïment molt profund tant a la 
Diputació de Girona com a l’Ajuntament de Salt, representat pel seu alcalde i per la 
regidora de la CUP, perquè hem pogut reunir-nos, hem pogut treballar, hem pogut 
comentar amb tots els agents implicats en aquest àmbit i sí que arriba una sortida que 
ara està sent objecte d’anàlisi de caràcter jurídic i administratiu per part dels tècnics de 
la Diputació que han d’emetre un informe per veure si al final quin tipus de gestió 
anirem, si la directa o la indirecta, quina és més factible, però que permetrà d’una 
vegada per totes posar en dansa una qüestió que ha passat tres anys una mica..., no 
dic totalment inoperativa, perquè ha funcionat, però realment jo crec, com dic abans, 
era una qüestió vergonyant, si els objectius que s’havien proposat els compartim, com 
jo veig que els compartim tots. 
Per tant, aquest pas de signar aquest conveni, que és purament tècnic, és una 
confirmació que les tres administracions seguim compartint aquest criteri, però sí que 
ja els avanço que la qüestió està a la part final, ho poden saber molts dels grups que 
estan aquí, perquè han participat a les reunions, en breu tindrem l’informe definitiu, 
això permetrà definir si anem a la gestió directa o indirecta. Sí que ara les qüestions –i 
ja ho avanço– donen a entendre que la millor gestió seria una indirecta per la capacitat 
econòmica que tenim, però sí que totes les administracions ens hem encoratjat a dir 
que això té un límit temporal, perquè no ens tanquem en absolut a qualsevol altra visió 
o possibilitat que hi hagi més endavant quan això comenci a rodar i a rutllar. 
I a partir d’aquí també hem convidat –i això els ho anuncio– la Generalitat de 
Catalunya, recordem que els altres dos canals que hi havien a Catalunya han tancat, 
per tant, jo crec que també és una oportunitat per convidar-los, engruixir la caixa i això 
de ben segur que pot aportar en un futur possiblement un canvi o una gestió totalment 
directa que ens permeti fer una programació conjunta entre Salt i Girona i El Canal que 
realment sigui envejable arreu. 
Aquí només portem el conveni, la signatura, els explicava una mica de la política, que 
em sembla que l’hem anat comentant entre tots i a més la coneixen i espero el vot 
favorable. 
Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha alguna 
intervenció? Senyor Salellas... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres en aquest punt ens abstindrem, ens abstindrem bàsicament perquè, com 
vostè ha dit, de fet, el que es vergonyant el que ha passat i tot i que li agraeixo les 
paraules i el reconeixement, estaria bé que hi hagués algun gest per part del seu equip 
de govern que ja formava part..., diguéssim, és responsable directe –responsable 
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directe– que El Canal no estigui ara mateix i no tingui un projecte, per la part de Girona 
en els últims anys té un nom que és Convergència i Unió; no és la CUP, no és el Partit 
Popular, és Convergència i Unió. I això és així i és que, a més, en aquest moment 
Convergència i Unió governava a Salt, governava a Girona i governava a la Diputació 
de Girona. Quan aquests tres anys dels quals vostè ha parlat, la situació era aquesta, 
el seu partit era qui governava als tres llocs i van ser incapaços, van ser incapaços, 
malgrat les partides de pressupost i el que deien, de tirar endavant un projecte i hem 
tingut tancat amb comptades excepcions que s’hi han fet coses, però hem tingut 
tancat, en línies generals, sense programació, un equipament que els milions que ens 
ha costat i que encara avui, diguéssim, ens està costant per la no-utilització, allò que 
se’n parla en els estudis d’economia, el fet de no utilitzar-ho també significa un cost. 
Però és que, a més a més, avui ens presenten aquest projecte que ens compromet per 
quatre anys –ho dic per explicar la nostra abstenció– sense que sapiguem si realment 
tirarà endavant un projecte de gestió directa o indirecta, malgrat l’alcaldessa fa sis 
mesos ja va dir quin seria i vostè avui també ha dit que sembla que ja se sap quin 
serà, tot i que no ho acaben de confirmar, però vostès és el que diuen, però ens diuen 
que ens comprometem amb seixanta mil euros en aquests quatre anys sense que 
acabem de veure el projecte que hi haurà al darrere. Estan dient: «No, no, 
l’Ajuntament de Girona que posi 240.000 euros» –perquè és el que estem posant en 
definitiva–, «sense saber com funcionarà aquest equipament ni qui el tirarà endavant.» 
Com a mínim aquest grup de l’oposició pot haver parlat amb els nostres companys de 
Salt i pot tenir una intuïció de per on anirà, però vostès a nosaltres no ens han explicat 
res com a oposició i, a més, nosaltres creiem que aquests debats, i més després de 
l’experiència passada, en què ja hi havien convenis, ja hi posàvem diners i no hi 
havien concrecions, hauríem de girar les tornes. Per tant, per la política que hem tingut 
en els últims anys, que bona part eren vostès mateixos els responsables, malgrat ara 
ni el senyor Riera, ni el senyor Puigdemont, que era qui dirigia l’Àrea Cultural, siguin 
aquí, però eren vostès. I per la part que em sembla que tornem a afrontar el debat al 
revés de com s’hauria de fer, nosaltres avui ens abstindrem, esperant que El Canal 
sigui una realitat el més possible i que les notícies no les hàgim de llegir als mitjans de 
comunicació. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Roca... 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, totalment a 
favor que El Canal d’una vegada faci la feina que ha de fer, que és ser un centre d’arts 
escèniques, ho estem desitjant i esperem que no tardem gens i votarem a favor, per 
tant. De moment, com vostè ens va dir, esperem l’informe jurídic de la diputació i a 
final d’aquest semestre esperarem la licitació, que es compleixin aquests terminis i 
sobretot que aquest equipament, que ha de ser un equipament de primera, infrautilitzat 
com vostè va dir, doncs que arrenqui d’una vegada. 
Només una qüestió, apostar no és només abocar-hi recursos, no és només abocar-hi 
recursos, els recursos hi han de ser, però no només els recursos. És a dir, cal que les 
administracions cuidin el continent, però sobretot s’ocupin del contingut: què s’hi farà al 
Canal. Garantir, doncs, el contingut primer i després destinar-hi els diners i assegurar-
se que els seixanta mil euros que hi posa l’Ajuntament de Girona vagin explícitament 
al CAES i d’aquesta manera segur que el projecte es desencallarà. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna aportació, senyor Ribas... 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo crec que la 
principal virtut és quan una cosa no acaba d’anar, ratificar i tirar endavant o millorar 
s’ha de valorar que no intentar-hi posar o fer..., posar més sal a la ferida. Però, bé, 
amb independència d’això jo crec que l’important és que s’han fet les passes que 
pertocaven. També li he de dir –i això ho comparteixo amb l’alcalde de Salt– que el 
problema no era la manca de voluntat de tirar-ho endavant, sinó que ens vam trobar 
amb una paret que era molt difícil de salvar, que era la qüestió econòmica i el que 
apuntava fa un moment la regidora Maria Mercè Roca, que era definir molt clarament 
el contingut del Canal, perquè no ens podíem equivocar, no ens podíem equivocar. I 
per això ara justament serem molt curosos a l’hora de fer-ho. 
Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si el 
sembla, 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 
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 dels termes del conveni a 
subscriure entre aquest Ajuntament, l’Ajuntament de Salt, la Diputació de Girona i el 
Consorci d’Arts Escèniques de Girona per a l’any 2017-2020. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
I ara passaríem a propostes urgents, que no n’hi ha, perquè aquesta moció que 
volem..., seria una moció i, per tant, passaria al final de tot de les mocions, si és que 
s’arriba a un acord. Molt bé. 

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

 

13. PROPOSTES URGENTS 
No n’hi ha 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 
14. Moció que presenta l'entitat "Rise up Associació de Reggae Girona" per 
donar suport al projecte del casal Joves 4 Rius. 
Molts joves de la ciutat de Girona portem anys preocupats pel model d'oci que es du a 
terme a la ciutat. En el nostre temps de lleure, aquell que no passem ni treballant ni 
estudiant, els joves tenim quatre opcions: l'oci privat, les instal·lacions públiques per a 
joves, l'espai públic o les associacions. 
La primera opció és coneguda per tots, consisteix en obtenir a través del mercat uns 
serveis diversos que gaudim com a clients. Aquesta primera es regeix per les lògiques 
i lleis del mercat que fan que només tinguis dret a allò que puguis pagar. Cosa que 
també ens limita molt sobretot tenint en compte els índex d'atur juvenil i la quantitat de 
feines precàries que patim com a joves. 
L'oferta que ofereix l'ajuntament, no deixa de ser això, una oferta. Un seguit d'espais i 
serveis ofertats en molts casos de forma unidireccional o amb unes limitacions 
institucionals molt marcades. Estem parlant dels centres cívics o els espais joves, que 
si bé fan una tasca que reconeixem i creiem necessària, ens encasella a la figura 
passiva de l'usuari. 
La democratització de l'espai públic, perquè aquest pugui ser un espai de convivència, 
trobada i de dinamització de la vida col·lectiva de tos els gironins i gironines, és una 
assignatura pendent sobretot després de l'aprovació de l'Ordenança municipal de 
civilitat. Les restriccions de caràcter conservador que imposa l'ordenança burocratitza 
l'accés dels ciutadans a fer-se seus els carrers i places de la ciutat. 
Queda una quarta opció, que per el nostre tarannà juvenil carregat d’il·lusió i energies 
per transformar en clau popular i democràtica la nostra ciutat, és la que més ens 
agrada: el teixit associatiu. Som una ciutat amb un fort teixit d'associacions populars, 
des de caus a ateneus, passant per les associacions culturals i esportives. En moltes 
ocasions en aquests espais no hi participem ni com a clients ni com a usuaris sinó com 
a part integrant de l'associació, debatent, decidint i construint entre tots el propi oci. I 
fent d'aquest procés una vertadera escola de convivència i compromís cívic amb la 
ciutat. 
Som molts que des de moltes bandes treballem dia a dia per fer de Girona una ciutat 
millor. Perquè ens estimem la nostra ciutat i la seva gent i perquè és en aquesta forma 
de ciutadania activa i participativa que hi hem descobert el sentit profund del que és 
una democràcia. Aquell sistema de govern basat en el principi de la participació 
igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d'interès 
col·lectiu que sembla estar en hores baixes arreu. 
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Com a associacions necessitàvem un espai on reunir-nos i desenvolupar les nostres 
activitats, i la passivitat del consistori a l'hora de garantir-nos aquest dret va ser el que 
va fer que ara fa tres anys entréssim a l'edifici número 7 del carrer Sant Josep: l'actual 
Casal de Joves 4 Rius. Un edifici que portava més de 10 anys abandonat. Avui ens 
trobem immersos en un procés judicial que podria acabar amb el desallotjament del 
nostre Casal. 
Per tot això, Rise Up Associació de Reagge Girona, com a part integrant del Casal de 
Joves 4 Rius proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- L'Ajuntament de Girona es pronuncia en contra del desallotjament del Casal 
de Joves 4 Rius. 
Segon.- L'Ajuntament de Girona realitzarà tasques de mediació entre el Casal de 
Joves 4 Rius i el propietari de l'immoble per a trobar una solució al conflicte. 
Tercer.- L'Ajuntament de Girona es compromet buscar un espai la gestió del qual sigui 
cedida a les entitats que integren el Casal de Joves 4 Rius per a poder seguir 
desenvolupant amb normalitat les seves activitats en cas que finalment es produeixi el 
desallotjament de l'immoble on actualment es desenvolupa el projecte del Casal. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, passaríem a mocions 
ciutadanes, que enguany en tenim una. És una moció que presenta l’entitat Rise up 
Associació de Reggae Girona. Es tracta de donar suport al projecte del Casal Joves 4 
Rius, de fet, farà..., a qui els donem la benvinguda, perquè veig que hi ha un col·lectiu 
aquí que esteu representant aquesta associació i, per tant, en nom de tot el consistori, 
benvinguts. Aquesta presentació d’aquesta moció, si no ho tinc mal entès, la farà Aniol 
Soler Raset, crec, sí? Doncs endavant, si us plau. (Aplaudiments.) Es pot acostar al 
faristol. Molt bé. Es pot acostar al faristol i si li sembla, doncs, també té cinc minuts per 
substanciar la moció que presenta. Després els diferents grups municipals podran fer 
les seves aportacions o reflexions sobre el que vostè hagi dit, després tornarà a tenir 
un espai curtet per si vol fer alguna esmena o alguna intervenció respecte al que 
hàgim dit nosaltres i ja podrà després ocupar el seu seient, i nosaltres faríem la 
votació. Doncs si li sembla bé, benvingut de nou, senyor Soler, i 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. Aniol Soler Raset: Bé, primer de tot, gràcies als companys que han vingut, estar 
aquí dalt impressiona una mica. I, bé, doncs jo vinc a parlar una mica en nom del 
Casal de Joves 4 Rius. Com deia, gràcies, alcaldessa, pel suport mostrat. Esperem 
que tothom hagi llegit una mica la moció. Bé, el Casal de Joves 4 Rius és un espai 
físic, però també és una xarxa d’entitats juvenils, que una mica entenem que 
l’autogestió és un valor democratitzador en si mateix i que entenem una mica el nostre 
projecte com un espai de trobada de diferents entitats juvenils, jo vinc a parlar en nom 
de Rise up, però també hi ha l’Assemblea de Joves del Gironès, una entitat cultural 
anomenada Sergent Pebre, un grup excursionista i el Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans i una altra associació de música que es diu [Ru #, 01.03.52] de Girona. 
Aleshores, nosaltres entenem que el nostre espai una mica les activitats que 
desenvolupem i tal haurien de tenir..., clar, a nosaltres ens agradaria ja que fos el propi 
consistori una mica qui impulsés iniciatives d’aquest tipus, que intentés animar els 



 
 

50 

joves a organitzar coses, a autoorganitzar-se, a gestionar espais, a aprendre una mica 
a prendre decisions, a discutir, a debatre, a equivocar-se, a encertar... 
Bé, quan fa tres anys vam iniciar aquest projecte, ens trobàvem una mica que la nostra 
anàlisi que fèiem una mica d’avaluació de la ciutat és que teníem bàsicament quatre 
opcions. La primera és una mica el tema de l’oci privat, que tots sabem com funciona, 
pots accedir a un seguit de coses en funció del que puguis pagar i tal. Enteníem que 
també hi havia un oci públic que seria una mica la tasca dels centres cívics de l’Espai 
Jove i aquest tipus d’equipaments que nosaltres estem plenament a favor que 
existeixin i ho veiem perfectament compatible amb el model que nosaltres 
proposàvem. Però ens trobàvem que en aquests espais se’ns tractava..., com en el 
primer, en el primer model, el privat, sempre ets tractat com a client, en aquest segon, 
sempre estaves tractat com a usuari, una figura bastant passiva que no..., bé, per la 
pròpia institucionalització d’aquests espais i tal era poc permeable potser a propostes 
més àgils i tal. Aleshores també ens trobàvem que tenim com l’espai públic, com un 
espai on sempre es poden fer coses, però sobretot d’ençà que es va aprovar la darrera 
ordenança de civisme i tal, l’espai està bastant burocratitzat, costa molt intentar fer 
coses, has de ser una entitat registrada, dóna poc lloc a l’espontaneïtat..., bé, costa, 
costa fer coses al carrer a Girona, s’han de demanar molts permisos..., costa. 
I ens quedava el quart espai, que és una mica del que la majoria de gent que estem al 
4 Rius formem part, que és el món de les associacions que hi han a la ciutat, que n’hi 
han de tot tipus, des de gent de caus, des d’associacions culturals, ateneus, 
associacions esportives... I una mica per la poca predisposició del Consistori a donar 
equipaments a aquestes coses, bé, a aquest tipus d’activitats i tal, doncs va ser per 
això que fa tres anys vam decidir entrar en el número 7 del carrer Sant Josep, aquí a 
darrere de l’Ajuntament, que era un espai que portava deu anys abandonat, bastant 
degradat i, bé, simplement això, vam entrar, vam reparar l’espai, vam condicionar-lo 
una mica per poder condicionar les nostres reunions, guardar els nostres materials, fer 
les nostres trobades, les nostres festes, cinefòrums, jam sessions de música que hem 
fet als estius, tot tipus d’activitats. 
I, bé, ara ens trobem, com sabran, que finalment s’ha donat el judici, hi ha una 
resolució judicial, i una mica el que demanàvem a l’Ajuntament era que es posicionés 
en contra d’aquesta resolució, que s’oferís com a mediador amb el propietari per 
intentar arribar a algun tipus d’acord i tal i, bé, si tots aquests camins no fossin 
possibles, que l’Ajuntament ens garantís començar a treballar de cares a tenir un 
equipament on poder desenvolupar totes les nostres activitats. Hem començat, hem 
tingut ja una primera reunió amb la regidora de Joventut, que la valorem positivament, i 
esperem continuar tenint-ne i continuar parlant. 
I simplement això, que nosaltres seguim, seguirem i, com diguem nosaltres, que la 
riuada continua. 
(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que li han 
posat una cadira, si vol prendre seient un momentet i després ja podrà tornar... Doncs 
si hi ha alguna intervenció... Molt bé, la senyora Veray. 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, 
agrair-li a l’Aniol Soler la seva intervenció. La veritat és que, mirin, nosaltres podem 
compartir amb l’explicació i amb la presentació d’aquesta moció que potser en algun 
moment aquest Ajuntament ha sigut passiu a l’hora de trobar espais o adequar espais 
de trobada per a les diferents entitats juvenils de la ciutat i, per tant, en aquest sentit, 
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podem compartir el que ara l’Aniol en nom del Casal Joves 4 Rius demandava. El que 
no podem compartir, em sap molt greu, però seré molt clara, és que en nom d’això 
s’ocupin propietats privades i que es demani que aquest Ajuntament, a més, prengui 
partit a l’hora d’aquest tema, com és l’ocupació d’aquest local del carrer Sant Josep. 
L’Aniol parlava del gran nombre d’entitats que hi ha a la ciutat i és veritat, i la gran 
majoria de les entitats d’aquesta ciutat, doncs, fan les seves activitats on poden, van 
demanant permisos, ara les fan a un centre cívic, ara en un altre, però no ocupen 
immobles. 
Per tant, crec que no podem confondre les coses i una cosa és que en algun moment 
donat les polítiques de joventut d’aquest Ajuntament han sigut més passives del que 
tots haguéssim volgut, sí que és veritat que ara tenim un Pla local de joventut sobre la 
taula aprovat per una gran majoria d’aquest consistori que caldrà que desenvolupem i, 
per tant, nosaltres hi vam donar suport i, en aquest sentit, estarem al costat del Govern 
a desenvolupar tot allò del Pla local de joventut que tingui a veure amb aquest tema i 
amb tots els altres. Però el que no podem nosaltres avui és donar suport a aquesta 
moció en el sentit que ja en aquest cas aquest tema està als jutjats, hi ha una 
sentència que s’ha de complir i dic i insisteixo, en nom de voler fer coses o –ell deia 
fins i tot festes– activitats, diguéssim, en nom d’entitats juvenils, el que no crec que es 
pugui donar cobertura és al fet que les coses no es facin ben fetes. 
I una reflexió final, l’Aniol deia que és molt difícil fer coses al carrer en aquesta ciutat i 
possiblement sigui així, no només pels permisos que s’han de demanar, sinó també i 
jo aquí faig una crida al fet que quan les entitats volen fer coses al carrer també pensin 
que això ha d’anar lligat i vinculat al descans dels veïns de la ciutat de Girona i que, 
per tant, a vegades des d’una entitat es por veure molt clar una activitat que es vol fer 
al carrer, però els horaris o la localització el que fan després és crear un problema 
també amb el descans del veïns. I, per tant, que tots hem de posar de la nostra part a 
l’hora de voler fer certes coses a la ciutat, perquè s’ha de trobar un punt d’equilibri 
entre el que vol fer l’activitat i el que també té dret a gaudir del descans, doncs, a casa 
seva i a la seva ciutat. 
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 a l’Aniol la 
presentació de la moció. Li hem de dir, però, que des del meu grup estem al costat de 
totes les iniciatives juvenils que fomentin les seves activitats, la vida associativa i una 
vida activa i saludable. Miri, tots els aquí presents o som o bé hem sigut joves i 
entenem les alternatives i opcions que el jovent té, i un dels nostres objectius és el de 
millorar les condicions de tots els nostres conciutadans, i els joves no som una 
excepció. Avui, però, crec que a les coses se’ls ha de dir pel seu nom i tot i agrair la 
seva moció i el seu to, hem de reprovar el fons i la forma dels fets que han precedit la 
presentació d’aquesta moció en aquest Ple. 
El text d’aquesta moció ens presenta un jovent que per inacció d’un ajuntament no té 
altra opció que ocupar un espai privat, i cito textualment: «La passivitat del consistori a 
l’hora de garantir-nos aquest dret va ser el que va fer que ara fa tres anys entréssim a 
l’edifici número 7 del carrer Sant Josep.» Des del meu grup no ens cansarem mai de 
dir i de repetir quantes vegades siguin necessàries que el respecte a les lleis és un 
principi fonamental de la nostra societat i ens dóna estabilitat, ordre i garantia jurídica. 
La propietat privada igualment és un dret el qual cap individu pot conculcar. Des de 
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l’Ajuntament es treballa dia a dia per resoldre necessitats, però també li hem de dir que 
hi han altres prioritats més urgents que ara mateix fer de mitjancer entre un propietari 
d’un bé ocupat i un col·lectiu que sense respecte a la propietat privada entre en un 
espai, l’ocupa durant tres anys i ara pretén que l’Ajuntament «intermediï» en un litigi 
que només vostès han generat; òbviament nosaltres no hi podem estar d’acord. 
Des del meu grup sí que els recomanem iniciar converses en paral·lel amb 
l’Ajuntament, a la devolució del local al seu legítim propietari i estem segurs que 
l’Ajuntament intentarà trobar solucions d’ubicació per a les activitats que porten a 
terme en qualsevol dels espais socials de l’Ajuntament destinats a activitats 
complementàries. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, moltes gràcies. En primer lloc, 
gràcies, Aniol, per la teva intervenció, per demostrar que hi ha un jovent organitzat, viu, 
que té ganes de fer coses per aquesta ciutat i que les fa, malgrat el mercat i malgrat 
les institucions intenten sovint que no les facin o que no els posin necessitats o que no 
els ajudin a fer aquestes activitats. La senyora Pujola deia que o som joves o hem 
sigut joves; jo no sé si vostè considera que jo sóc jove o he sigut jove, però, en tot cas, 
sí que li puc dir les dificultats que he tingut com a persona i crec que molta gent dels 
que són aquí avui, que ens acompanyen i que participen del projecte del Casal de 
Joves 4 Rius, d’organitzar actes al carrer, com ens han enviat la policia, per exemple, 
com se’ns ha multat, com ens han impedit que desenvolupéssim actes que estaven 
oberts, gratuïts, que tenien uns principis de valors de la igualtat, de l’antisexisme, de 
l’antifeixisme, de la llibertat personal, de la llibertat col·lectiva, dels drets dels 
treballadors, del dret de les dones..., com ens hem trobat això en el nostre dia a dia, 
com de difícil és a la ciutat de Girona que avui el jovent pugui organitzar-se i pugui 
desenvolupar allò que vol fer des d’una perspectiva política, especialment si no té 
recursos, perquè sempre anem al mateix. Clar, suposo que hi ha jovent i que hi ha 
entitats que amb grans recursos, amb gran capital, poden fer moltes coses, perquè 
poden, entre altres coses, doncs comprar tot el que creguin o fer, però hi ha molta gent 
que no es troba en aquesta situació i hi ha molta gent que està treballant des d’una 
altra perspectiva, des de la perspectiva on la riquesa determina si algú pot fer una 
activitat o no, per exemple. 
I crec que aquest és el plantejament que hi ha de fons aquí, el plantejament de si 
volem que els joves s’organitzin o no s’organitzin i que, si s’organitzen, tinguin espais o 
no. Aquest jovent tenim la sort, perquè per mi és sort, que jo ara i que els companys 
de la CUP - Crida per Girona així ho pensem, podem anar pel país explicant que hi ha 
un grup de joves, que són desenes, que s’han organitzat, que han agafat un edifici que 
estava buit des de feia anys, que l’han arreglat, que l’han pintat, que hi han organitzat 
activitats cada setmana i que l’han fet viu. Han recuperat un edifici que estava perdut, li 
han donat vida i, a més, han permès que centenars de joves trobin oci, trobin 
propostes, trobin alternatives que, per exemple, les entitats puguin desenvolupar, com 
ens explicaven, les seves propostes. Però és que, a més, ens ensenyen com es pot fer 
l’autoorganització en el dia a dia, com es treballa assembleàriament, col·lectivament, 
lliure de prejudicis, denunciant l’especulació que, a més, en el Barri Vell, 
malauradament, torna a ser una pràctica habitual. Alguns es pensaven que, amb la 
crisi, l’especulació immobiliària desapareixeria, doncs no, tornem a tenir l’especulació 
immobiliària. 
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I acabo, crec que l’Ajuntament... Acabo, eh? Si em deixa trenta segons... Corro. Crec 
que l’Ajuntament l’únic que pot fer avui és donar suport a un projecte com aquest, 
perquè seria un missatge clar, contundent, de quin jovent vol aquest equip de govern, 
si no, nosaltres com a mínim el que entendrem és que vol una ciutat morta. 
(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí... 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. En Lluc 
m’ho ha posat difícil ara. Bé, en primer lloc, agrair al col·lectiu de joves que presenteu 
la moció i especialment a l’Aniol; es necessita valor, com ha dit, per posar-se aquí 
davant a defensar una moció, impressiona l’ambient i... 
Bé, nosaltres entenem que el consistori no es pot pronunciar amb uns temes que no 
són de la seva estricta competència, com és el cas de l’ordre de desallotjament. Però 
tot i així, estem totalment d’acord amb l’esperit de la moció. Efectivament, tal com 
s’esmenta en la moció que presenta aquest col·lectiu de joves, la ciutat disposa 
d’espais i serveis ofertats en centres cívics, és veritat, i espais joves, però manca una 
oferta d’espais per a aquells col·lectius que fan tasques de dinamització política, 
cultural i social. I és que, per altra banda, altres col·lectius –i estic pensant en aquest 
moment en el col·lectiu Naturalistes de Girona, estic pensant en el col·lectiu LGTBI– sí 
que disposen d’aquests espais pagats, sufragats i mantinguts pel consistori. 
I precisament des del nostre grup, quan en aquest Ple hem parlat dels joves, com en el 
tema del Pla local de joventut, tots els grups hem estat d’acord en un tema, hem 
mostrat la nostra preocupació per la poca implicació dels joves en temes de 
participació ciutadana, activisme social i polític, és una de les mancances que 
nosaltres que tenen..., que nosaltres detectàvem en el jovent. Doncs bé, per això 
vàrem presentar en el seu moment una moció perquè existís una partida específica 
per als joves en els pressupostos participats i també vàrem demanar que espais per a 
aquests joves, com per exemple quan demanàvem que el desaparegut quiosc de la 
plaça Catalunya –és un fet anecdòtic–, però aquell fos un aparador per a les activitats 
que fan aquests col·lectius. Creiem sincerament que l’Ajuntament s’ha de 
comprometre a buscar un espai i cedir-lo a aquestes entitats perquè puguin seguir 
desenvolupant amb normalitat les seves activitats en cas que finalment es produís el 
desallotjament de l’immoble on actualment es desenvolupa el projecte del casal, tal 
com es demana en el punt tercer de la moció. És que entenem que ja mai de la vida 
s’hagués hagut d’ocupar el local perquè l’Ajuntament li hagués hagut de cedir 
prèviament un espai perquè aquests joves desenvolupessin les seves activitats. 
Per aquest motiu i entenent que el consistori cal que iniciï el més breument possible 
converses amb aquest col·lectiu que presenta la moció, votarem favorablement a la 
moció presentada. 
Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Carles 
Ribas... 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primera 
instància, felicitar el senyor Aniol Soler per la seva presentació i sí que indicar que de 
l’exposició del que s’ha dit fa un moment, o el que s’ha relatat, o el que ve escrit, hi 
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han vàries qüestions que m’agradaria puntualitzar. Primera..., sobretot pel que afecta 
tercers, no tant pel que afecta aquest Ple d’aquet Ajuntament, vostè parla de la figura 
passiva d’usuari d’aquelles entitats que estan en molts equipaments públics, a centres 
cívics. Home, jo crec que definir-los com a passius..., usuaris, és potser de manca de 
respecte envers moltes entitats que estan treballant molt activament des dels centres 
cívics i altres entitats públiques que hi han a la ciutat de Girona, per tant, excloure’ls 
per qualificar-los de passius, jo crec que és un error. 
La manca de democràcia envers l’ocupació d’espais públics també interpreto que és 
un error. El senyor Lluc Salellas n’han fet una menció fa un moment i al final ha acabat 
amb una mica de performance que m’ha anat molt bé. No hem de confondre el fons 
amb la forma perquè al final hi han trencadisses, no hem de confondre el fons amb la 
forma perquè al final hi poden haver trencadisses. I aquí bàsicament és una mica el 
que estem parlant aquí. És a dir nosaltres des de l’equip de govern al que no donarem 
suport mai és a l’ocupació per l’ocupació d’un local, no hi donarem suport i aquesta és 
una política que ens diferencia, això segur que és ben cert així, però no ho podem 
defensar. Però sí que defensarem una política correcta i, com ho ha dit l’Aniol fa un 
moment, la regidora de Joventut ja s’hi ha posat en contacte des del primer dia i 
intenta «mediar» en tot moment per veure si poden parlar amb la propietat o buscar 
una solució; solució que 636 entitats que hi han a la ciutat de Girona han trobat. A 
Girona hi han 636 entitats, per tant..., i totes elles no són ni passives, ni protesten pel 
caràcter no democràtic d’aquest Ajuntament, totes estan fent la seva tasca, estan 
activant la societat i estan activant evidentment la ciutat. 
I per què creiem en aquesta qüestió? I un exemple és molt gràfic, diuen que fa tres 
anys es van veure abocats a ocupar perquè l’Ajuntament no mantenia polítiques per 
intentar que els joves poguessin expressar lliurement les seves formes de pensar, 
crear... I la Volta què és? I fa tres anys que la vam constituir. A voltes, si un s’aproxima 
a les administracions, com s’ha fet ara, i es parla amb la regidora de Joventut, com 
s’ha fet ara, es poden arribar a convenis, es poden arribar a acords, es pot treballar 
conjuntament. El pretendre dir que s’ocupa perquè l’Ajuntament fa re, quan ningú s’ha 
aproximat a l’Ajuntament, amb tots els respectes, crec que no és del tot correcte. De la 
mateixa manera, ho torno a repetir –i així m’ho ha transmès la regidora de Joventut–, 
el testimoni el recollim, parlarem, ens asseurem, ja que tenim una reunió d’aquí quinze 
dies, i a mirar de treballar pel respecte, però no donarem el vot favorable a aquesta 
moció. 
Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, Aniol, si 
vols fer, breument, alguna puntualització... 
Sr. Aniol Soler Raset: Això de «passiu» no era en cap sentit despectiu, ni anava 
referit a cap altra entitat, era una mica el paper que se’ns oferia a nosaltres en el 
centre cívic, és a dir, sortir una mica de la lògica del centre cívic que està obert 
d’aquesta hora a aquesta hora, tenir una «guixeta» aquí per guardar les coses, ara no 
que hi ha dansa, ara no que no sé que... Nosaltres hem ficat una mica l’èmfasi en el 
concepte d’autogestió, que és el que trobem una mica valuós del que és la nostra 
proposta, és a dir, tu gestiones un espai, tu fiques les normes, tu has de 
responsabilitzar-te de les decisions que has pres, assumeixes les conseqüències... Tot 
això és el que entenem que fomenta un jovent una mica més crític i actiu. 
Aleshores, pel que fa al dret a la propietat, nosaltres pensem que de vegades es 
confon en general a la nostra societat el que és el dret a la propietat i el dret a 
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acumular bastant descontroladament. En aquest sentit, nosaltres que pensem que la 
ciutadania sempre va un pas per endavant i vivíem en un país que està en mans 
d’immobiliàries i bancs i un moment o altre les institucions, no només aquest 
Ajuntament, evidentment, les institucions autonòmiques, estatals, hauran d’intervenir 
una mica en això, perquè el dret a la propietat està molt bé, però el volem tots. I crec 
que avui en dia en el món que vivim no es garanteix que tothom tingui el dret a la 
propietat per poder subsistir, més aviat normalment es parla de dret a la propietat quan 
hi ha gent que està intentant acaparar molt i el món és finit i si un acapara molt, un 
altre es queda sense. 
I bé, ja com a última reflexió, nosaltres si una cosa hem après des de 2008, des de la 
crisi, des de tota la història que ha passat després, és que tot això la democràcia, la 
nostra societat, sense una implicació activa, constant, dia a dia, la democràcia, a 
diferència de la tele no funciona amb «mando» a distància, si no ens hi fiquem cada 
dia tots, doncs això no acaba de funcionar i nosaltres decididament hem decidit passar 
a l’acció, participar. I també venim a reivindicar una mica així, que poder no són les 
formes que s’havia pensat que el jovent voldria participar d’aquesta ciutat, però 
nosaltres entenem que estem participant. I una mica la reflexió potser s’hauria de fer 
aquí, de si per què el jove és..., o per què els joves o per què nosaltres que som 
segurament un dels grups de joves més grans que hi ha en aquesta ciutat no participa 
dels canals que proposa l’Ajuntament, perquè nosaltres creiem que estem participant, 
participem de la ciutat, participem donant-li vida d’una forma o altra, nosaltres 
responem evidentment a uns sectors, n’hi hauran d’altres i nosaltres animem a tothom 
a participar, a fer les coses que es vulguin fer i bàsicament això. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs si això és tot, moltes 
gràcies. 
(Aplaudiments.) 

Doncs bé, passaríem a la votació d’aquesta moció ciutadana, que per cert, parlant de 
participació, que han pogut participar també d’aquest Ple i expressar públicament el 
que vostès creguin convenient. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, la 
moció presentada per l’associació Rise up Associació de Reggae de Girona amb els 
vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i els 
vots en contra 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. 
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 
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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. 
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. 

 

MOCIONS: 

15. Moció que presenta el Grup municipal CUP-Crida per Girona per millorar les 
polítiques en defensa dels drets dels animals a la ciutat. 
Aquesta Moció ha estat confeccionada de forma cooperativa amb el Partit Animalista 
contra el maltractament animal, PACMA Girona. 
Atès que Girona compta des de l’any 2009 amb una ordenança referent a l’àmbit dels 
animals que és molt ben considerada pel conjunt de persones relacionades amb el 
món animal. 
Atès, però, que l’ordenança té 8 anys de vida i podria ser interessant fer-ne una 
actualització en aquells aspectes que puguin incorporar a la normativa els cànons, 
consensos socials i lleis aprovades pel Parlament que hi hagi hagut en els últims anys. 
Atès que Girona sempre s’ha volgut mostrar com una ciutat líder en la garantia dels 
drets, també en el cas dels animals, i que aquesta és una voluntat compartida pel 
conjunt dels grups municipals que actualment formem el consistori així com de 
diversos grups animalistes, entre ells el PACMA, que tant bona feina estan fent des de 
fora les institucions. 
Atès que en els últims anys la consciència i la lluita en favor dels drets dels animals ha 
sigut una constant arreu del país i també a la nostra ciutat i poblacions veïnes com ara 
Salt, Celrà o Vilablareix. 
Atès que avui en dia hi ha una manca de polítiques decidides del govern municipal en 
aquest àmbit que ha estat incapaç, en aquesta legislatura per exemple, de fer arribar a 
l’oposició propostes per resoldre les demandes de pipicans i altres espais destinats a 
la qualitat dels animals que viuen a la ciutat. Una petició que hem vingut fent des de fa 
mesos sense obtenir resposta concreta. 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa que l'Ajuntament 
de Girona prengui els acords següents: 
Actualitzar l'Ordenança Municipal de Control i Tinença d'Animals aprovada el juliol de 
2009 abans que s'acabi aquest any 2017 mitjançant el canvi en alguns articles, 
principalment els referents a les sancions, detallades a l’Article 48è, ja que considerem 
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que s’equiparen fets greus com el maltractament o agressió física a animals sense 
resultat lesiu en el seu punt 1r a d’altres molt lleus com alimentar gats urbans en el seu 
punt 15è. Aquestes modificacions s’haurien de consensuar amb les entitats 
animalistes una vegada sigui aprovada la moció. 
Endegar un projecte municipal que ajudi a iniciar el procés d'esterilització de gossos i 
gats a la ciutat per tal d'evitar la proliferació d'abandonaments que hi ha hagut en els 
últims anys. Aquest projecte haurà d’encaminar-se cap a l’obligatorietat de 
l’esterilització de tots els animals de companyia. En el cas dels gossos, en primer lloc 
es començaria per les races considerades perilloses 
(PPP) i més endavant s’estendria a tots els gossos com ja s’està fent en d’altres 
països. Per això proposem mesures que incentivin l’esterilització voluntària fins arribar 
a l’obligatorietat en un termini aproximat de 2-3 anys. Una de les mesures en qüestió 
inclouria una reducció del preu de l’esterilització si l’animal està degudament censat i 
microxipat. 
Treballar per impossibilitar que hi hagi cap botiga o procés d'intercanvi a la ciutat que 
serveixi per adquirir animals exòtics. 
Iniciar una campanya de sancions per als propietaris de gossos que no recullin els 
excrements dels seus animals. 
Definir Girona com una ciutat lliure de circs amb animals, tant salvatges com 
domèstics, mitjançant la proclamació de “Ciutat lliure de circs amb animals” que 
implicarà la retirada de llicència municipal pels espectacles de circ amb animals. 
Iniciar una campanya municipal per denunciar els abandonaments de gossos i 
sensibilitzar la població de la necessitat d'erradicar aquesta pràctica. 
Incrementar en dos els espais de pipicans per aquest 2017 a la ciutat. 
Dotar la figura de l'Agent Mediambiental de les eines i recursos necessaris pe fer 
complir l'Ordenança Municipal de Protecció, Control i Tinença d’Animals i denunciar les 
males pràctiques contra la flora i fauna de la ciutat. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem ara a la moció 
número 15, en aquest cas és una moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida 
per Girona, no sé qui la substanciarà... Senyor Salellas, 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. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. En primer lloc, per aclarir, aquesta és una moció que per la situació, 
diguéssim, del ROM i legal no s’ha pogut presentar tal com ens hagués agradat 
presentar, perquè és una moció de la CUP signada conjuntament amb el PACMA, que 
és un altre partit de la ciutat, i que com que no té representació municipal no el pot 
signar formalment, però en tots els textos s’explicita que aquesta és una moció 
conjunta i no una moció únicament del nostre grup. En aquest sentit, volem agrair 
especialment al PACMA, que a última hora també ha intentat intervenir, però per 
qüestions tècniques no ha pogut, però per la feina que està fent –que avui també ens 
acompanya aquí– en tot el que és la defensa dels drets dels animals, que creiem que 
són la punta de llança d’uns drets i d’una lluita, en aquest cas, que és una lluita que 
per sort cada vegada s’està fent més extensa, més comuna i més compartida per part 
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de la majoria de gironins i gironines, que si els preguntéssim als gironins i gironines, la 
majoria, nosaltres estem convençuts que definiríem que Girona és en general una 
ciutat moderna, que és una ciutat segurament de les que per molts..., de les que lidera 
el país en molts sentits, de les que ha impulsat iniciatives interessants i importants en 
moments determinants del país i que, de fet, la pròpia ordenança que es va fer en el 
seu moment –i ara ja fa vuit anys– era una bona ordenança, una ordenança respecte 
als animals. I nosaltres el primer punt que plantegem és que el que cal és avui 
actualitzar-la, perquè el que és una bona ordenança pugui acabar de contemplar petits 
elements que nosaltres entenem que es podrien incorporar i acabar-la de fer millor. 
Però el que entenem és que en general hauríem de fer un pas endavant en les 
polítiques públiques i liderar un canvi en la defensa del dret dels animals. 
I la moció el que fa precisament és això, recollir un seguit de propostes que busquen 
aquesta millora de les polítiques públiques en defensa dels drets dels animals i hem 
agafat diversos punts, evidentment n’hi podrien haver més. Però parlava de 
l’actualització de l’ordenança, que evidentment s’hauria de fer conjuntament amb les 
entitats animalistes, però parlem de l’inici, se n’ha parlat aquests dies als mitjans de 
comunicació, de l’inici del que nosaltres creiem que ha de ser un procés cap a 
l’esterilització, en general, per exemple, dels gossos a la nostra ciutat, començant pel 
col·lectiu dels gossos potencialment perillosos, oferint-ho a través de polítiques 
públiques que ho incentivin, no estem dient d’un dia per l’altre obligar tothom a castrar 
el seu animal, però sí que el que estem parlant és de fer polítiques que tendeixin que 
la situació dels animals, doncs, acabi provocant abandonament, manca de drets, 
manca de «cuidados», tot un seguit de coses que sabem que és una realitat diària. 
Avui, de fet, a nosaltres ens explicaven i, de fet, volíem parlar amb el regidor d’un 
problema greu de maltractament d’animals a les hortes de Santa Eugènia. No sé si 
l’equip de govern en té constància o no, però a nosaltres ens ha arribat que en els 
últims dies això ha passat. I ens preocupa, evidentment, i per això avui nosaltres 
proposem també una moció així. 
Creiem també, un altre punt, que inclou com es va aprovar fa uns dies, que Girona 
passi a ser una ciutat on els circs no puguin fer espectacles amb animals. Segurament 
si aprovéssim això ens estalviaríem el debat sobre si els cavalls estan ben tractats o 
no estan ben tractats, si els ocells estan ben tractats o no ben tractats quan estan dins 
un vestidor durant cinc dies. Aquest debat ens l’estalviaríem si tiréssim endavant el 
que ja és una política llargament jo crec compartida que és que els espectacles no han 
d’incloure el que és els animals per pur divertimento i fins i tot a vegades, no sempre, 
evidentment, maltractaments. 
Parlem també de fer una campanya positiva per treballar tot el que és l’abandonament 
de gossos. En les últimes setmanes, coincidint que ara fa dos mesos que hi ha hagut 
Nadal, hi ha hagut un repic del que són els abandonaments dels gossos, passa cada 
any i, per tant, una campanya de sensibilització pública en aquest sentit. Parlem també 
d’una campanya que impulsi sancions reals a aquelles persones que no recullin els 
excrements dels seus animals també, perquè cal treballar en aquest sentit. O 
proposem també, abans de 2017, perquè, senyor Berloso, li hem preguntat en l’últim 
any i el Grup d’Esquerra-MES també ho ha fet i nosaltres ho hem fet molt sovint, on els 
propietaris de gossos, per exemple, poden portar a passejar els seus gossos 
últimament de forma lliure i tot? Vostè ens ha dit: «No, ens ho estem estudiant, ens ho 
estem estudiant.» La realitat és que no hi ha cap canvi, que la gent continua dient no 
arriba cap política nova en aquest sentit i per això al final com que vostès tampoc ens 
han plantejat cap alternativa, la proposta la fem nosaltres perquè ens agrada proposar, 
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ja ho saben, és que hi hagin dos «pipicans», abans que s’acabi aquest 2017, nous a la 
ciutat. 
Bé, com deia, i ja acabo, aquesta és una moció profundament constructiva, 
profundament assumible per tots els grups que som aquí i que ens ajudarà que Girona 
sigui també líder en la defensa dels drets dels animals. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Amb relació a la 
moció que presenten, jo només un apunt que espero que no es prengui malament, 
senyor Salellas, però jo sí que he de recordar que el PACMA podia haver presentat la 
moció com a tal com han fet fa un moment i no calia fer-ho conjuntament, si ho volien 
fer amb vostès, ho han de fer sense ells sortir, si volien, ho podien haver fet sols. No, 
jo només els recordo, ja que estan aquí presents, que podien haver participat en 
aquest Ple i que, per tant, el ROM preveu els canals de participació que tots vam 
quedar que havia de preveure. És que a mi m’ha sonat malament una paraula que ha 
dit amb relació al ROM, però vull pensar que l’he malentès jo. Per tant, m’esperaré a 
tenir l’acta a veure què és el que realment ha dit abans d’encetar una polèmica. 
Amb relació a la moció que ens presenten, miri, nosaltres estem d’acord en alguna de 
les coses que diu la moció, però no en la seva totalitat. Que s’ha d’actualitzar i revisar 
l’ordenança de tinença d’animals? Segurament sí. Ara, segurament li dic, vostè la 
revisarà i l’actualitzarà d’una manera diferent a com la revisaria i l’actualitzaria el meu 
grup. I ho dic perquè ja vam tenir un gran debat quan vam fer aquesta ordenança i, per 
tant, en aquest sentit jo estic d’acord que s’actualitzi i es revisi. Crec, de fet, que totes 
els ordenances, quan fa vuit-deu anys que estan fetes, d’ofici s’haurien d’actualitzar i 
revisar perquè l’actualitat i l’evolució de la societat fa que hi hagi coses que quedin 
obsoletes i que no es regulin altres coses que van sorgint. 
Pel que fa a l’altre gran tema que plantegen, jo sincerament li he de dir que a mi no 
m’acaba de..., jo no acabo de concebre que una defensa del dret dels animals sigui 
que per obligació se’ls hagi d’esterilitzar. I aquí ho deixo. Si vostès volen que per 
obligació s’esterilitzin, no, mira, jo crec que per defensar el dret dels animals no és 
precisament que se’ls esterilitzi, jo sincerament ho concebo i ho entenc així. I, per tant, 
possiblement aquí al meu judici hi hagi una mica de contradicció entre el que demanen 
i el que realment diuen que defensen. Tinc els meus dubtes també que si ja les lleis 
regulen quins animals exòtics poden ser venuts i quins no, doncs també vulguem 
prohibir que aquells que estan legalment establerts, que es poden vendre, doncs que 
els prohibim, tampoc entenc per què, hi ha gent que els compra i que els cuida molt bé 
i, per tant, els respecto tots els seus drets. No hem de donar per fet que una persona 
que compri un animal exòtic el maltractarà i la moció sembla que porti a això, perquè 
diu que se n’ha de prohibir la venda. 
Amb relació als «pipicans», miri, això li accepto, no sap com de sola em vaig sentir 
quan vam fer l’ordenança de tinença d’animals i vam fer el gran debat sobre el dret 
dels animals, com de sola em vaig sentir en aquest consistori defensant «pipicans» en 
aquest Ajuntament. Per tant, benvinguts, com ja va venir també Esquerra 
Republicana... 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): ...la CUP a defensar que hi hagi més «pipicans» 
en aquesta ciutat i és una cosa que el senyor Berloso sap que sempre li insistim quan 
negociem pressupostos. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... Els agraeixo molt que tots estan fent l’esforç de complir amb el temps. 
Gràcies. Senyora Pujola... 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, senyor Salellas, 
ja que li preocupa, doncs sí, el veig jove i, fixi’s, avui que ve afaitat el veig fins i tot 
resultón, per tant... (Rialles.) No es posi vermell, que se m’acaba el temps que tenim 
menys temps. Miri, com vostès ja saben, sempre hem defensat el dret dels animals i 
fins i tot hem estat ponents de reformes ambicioses en el Congrés dels Diputats i ha 
estat gràcies a una proposició de llei precisament presentada per Ciutadans perquè els 
animals deixin de ser considerats coses, passant a una consideració respectuosa amb 
els animals. 
Miri, compartim diversos dels punts, com poden ser les sancions als propietaris de 
gossos que no recullin els excrements dels seus animals, cosa que donem per fet que 
ja es produeix a la nostra ciutat o que s’hauria de produir, la creació d’una campanya 
per denunciar l’abandonament d’animals de companyia o incrementar els espais de 
«pipicans». Tot i coincidir en gran part dels punts de la moció, tenim alguna 
discrepància respecte de les esterilitzacions, entenem que l’esterilització és necessària 
en aquells casos on els animals no estiguin cuidats i controlats, però per altra banda, 
no obstant, no creiem que l’esterilització dels animals de companyia hagi de ser un 
imperatiu. 
La Llei de protecció dels animals indica que els animals de companyia que són objecte 
de comercialització i transacció han de ser esterilitzats i així ho entenem, però 
nosaltres no concebem la possibilitat de fer de l’esterilització d’animals de companyia 
ben cuidats, tractats, alimentats i controlats una obligació. Els abandonaments han de 
ser eradicats, però no creiem que l’esterilització sigui l’única solució, campanyes de 
conscienciació i potser qüestionaris per part de venedors són fórmules a millorar. En 
paral·lel a aquestes solucions en positiu, incorporaríem també un control més 
exhaustiu dels animals abandonats enfortint les sancions cap a qui abandona els 
animals. Per tant, si no hi ha manera d’eliminar la proposta d’obligatorietat 
d’esterilització per a tots els animals de companyia, nosaltres ens abstindrem en la 
moció. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Mercè Roca... 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquest 
consistori coneix perfectament l’interès que el nostre grup ha mostrat sempre, d’una 
manera continuada, pel benestar dels animals, fa mesos vam presentar una moció en 
aquest sentit i treballem des de fa temps perquè Girona sigui una ciutat respectuosa 
amb els animals, i el senyor Berloso, a més a més, sap que li hem preguntat moltes 
vegades pel tema dels animals perquè és un tema que ens interessa moltíssim. 
En general, les demandes de la moció ens semblen apropiades, hi votarem a favor, 
però hi ha un punt sobretot, que ja hi han fet referència les dues regidores que han 
parlat a davant meu, que no ens sembla apropiat i és el que diu: «Encaminar-se cap a 
l’obligatorietat de l’esterilització de tots els animals de companyia en un termini de dos-



 
 

61 

tres anys.» No cal dir que estem d’acord que es controlin els animals sobretot, per 
exemple, les colònies de gats de carrer, si els gats de carrer no s’esterilitzen, aviat a 
Girona hi hauria més gats que persones, per tant, aquests controls s’han de fer. Però 
un altre molt diferent és l’animal de companyia, sigui gos o gat, que un pot tenir a casa 
seva. A nosaltres ens sembla que el que cal és una tinença responsable dels animals, 
els animals han d’estar xipats, han d’estar vacunats, etcètera, i que l’Administració el 
que pot fer és aconsellar, seduir, donar facilitats també, explicar segurament els 
avantatges de l’esterilització, això ens semblaria bé. Ara bé, d’aquí a obligar que tots 
els animals de companyia estiguin castrats, hi han un pas que no ens sembla adequat. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara el 
vicealcalde, senyor Eduard Berloso. 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, 
permetin-me agrair la presència del PACMA aquí, en aquesta sala, per la seva 
preocupació sobre el tema i que estic segur que podrem treballar conjuntament per 
conquerir tot el que diu la sol·licitud d’aquesta moció i més. Senyor Salellas, votarem 
no a aquesta moció perquè..., per diferents motius i, entre un d’ells, perquè estem 
treballant el tema i aplicant mesures, perquè que tothom que ens demana informació o 
entrevista, els la donem, perquè ens estem reunint amb diferents associacions del 
sector informant del que estem fent i recepcionant suggeriments, entre algunes d’elles 
és amb la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de 
Girona, de la Taula Animalista, de la Fundació Altarriba i, al gener d’aquest any, hem 
tingut contacte telefònic amb PACMA. 
Vejam, perquè també a aquest Govern no li manquen polítiques decidides ni en aquest 
tema, ni en altres, perquè la figura de l’agent mediambiental és iniciativa d’aquest 
Govern, perquè és voluntat ja anunciada per quest Govern actualitzar l’ordenança 
municipal de control i tinença d’animals, perquè la voluntat és tenir-la el més aviat 
possible, així que tinguem enllestits altres treballs. I recordar-li que la legislatura acaba 
el maig de 2019. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, senyor 
Salellas. Un minut té, li recordo. Gràcies. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. La cançó que 
vostès ja ho fan tot crec que no se la creu gaire ningú, amb tot el respecte. Vostès fan 
moltes coses, però aquest tancament que han fet en l’últim any d’invalidar qualsevol 
proposta que fa l’oposició, sigui el tema que sigui, perquè vostès ja ho fan tot i ho fan 
tot bé, crec que és un flac favor. Les propostes que es porten aquí no estan fetes, no 
estan fetes, i si totes els semblen bé, que és el que m’ha semblat entendre del final de 
la seva intervenció, perquè ja ho estan treballant, doncs avui sortim d’un acord junts i 
treballem-ho. 
I el tema de l’esterilització, aquí es parla d’iniciar un procés, als Estats Units, per 
exemple, és una pràctica que es fa i no els suposa tants problemes i no em sembla 
que sigui un país tampoc gaire enemic de la liberalització i dels drets. Però estem 
iniciant un procés [si llegeix #, 01.42.20] aquí d’incentivar, perquè si no, a vegades, les 
propostes de bona fe, que hi són, no sempre aconsegueixen els resultats i, si no, 
només cal que mirem el que tenim. 
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I evidentment a favor de la tinença responsable, i els animals exòtics sabem el mal que 
ens han fet en el nostre ecosistema, senyora Veray, sabem el mal que ens han fet. Si 
vostès volen continuar fent mal a l’ecosistema, em sembla molt bé... 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha passat el minut. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Val, i ja està. I jo sóc fill dels 
revolucionaris barbuts, per tant... 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. Senyor secretari... 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, la 
moció presentada per la CUP - Crida per Girona per millorar les polítiques en defensa 
dels drets dels animals a la ciutat de Girona amb els vots a favor dels grups municipals 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per 
dos membres, i el Partit Popular, integrat per un membre, i els vots en contra dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 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. 
Abstenció:  
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. 
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16. Moció que presenten conjuntament els Grups municipals "Esquerra 
Republicana-MES" i "CUP-Crida per Girona" per una Girona desmilitaritzada. 
La present moció s’ha presentat amb una esmena inclosa d’acord amb el 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. 
Tots els estats en l'Europa del segle XXI poden i s'han de plantejar un nou sistema de 
seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que 
els afecten. La creació d'un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat 
històrica per plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot, 
de model per a d'altres estats de l'entorn. 
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i 
dialogant a favor de l'entesa i l'harmonia entre els pobles. Això s'ha palesat sovint de 
maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals 
del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions 
Unides l'any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya com a nació 
de pau. 
Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en 
realitats com el moviment de Pau i Treva ja al segle XI, el Consolat de Mar o les Corts 
Catalanes. En les darreres dècades, s'han mantingut en la lluita no-violenta de 
l'Assemblea de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d'altres, per 
Lluís M. Xirinacs; en els nostres dies, s'han expressat en multitudinàries mobilitzacions 
pacífiques, com Volem l'Estatut de 1977, Campanya del No a l'OTAN en el 
Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra 
d'Iraq el 2003, pel Dret de Decidir el 2006, contra la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut el 2010, els centenars de consultes sobre la 
independència o les manifestacions independentistes dels últims cinc anys. El poble 
català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per a la seva afirmació 
nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i identitats. 
El procés de recuperar i d'exercir la nostra sobirania s'ha de fer amb els valors del 
diàleg i de la cooperació, bases d'una cultura de pau, que Catalunya té com a propis. 
Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors 
que prefiguren els fonaments i les característiques del nou estat. 
El Parlament de Catalunya proclamava l'any 2003, durant l'aprovació de la Llei de 
Foment de la Pau: 
"Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el 
compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-
violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la 
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels 
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la 
seguretat global i el desarmament progressiu; l'esforç per a protegir el medi natural de 
les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i 
oportunitats de les dones i els homes; i l'eliminació de les formes de racisme; 
xenofòbia i dels actes d'intolerància. 
Els ciutadans de Catalunya s'han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat 
internacionals. Des d'expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, 
fins a la pràctica d'opcions per la pau, com l'objecció de consciència al servei militar, la 
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insubmissió o l'objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar 
als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una 
societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de 
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de 
juliol, de foment de pau)." 
Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les 
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre 
d'efectius militars a Catalunya no han parat d'augmentar (663 efectius més l'any 2015). 
S'han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori civil català, 
les últimes als municipis de Girona i Celrà, i la presència militar en espais educatius, 
formatius i d'oci s'ha intensificat. L'any 2016, el Ministeri de Defensa va programar 
divuit activitats a tot Catalunya per celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que 
les que van haver-hi el 2015. 
L'any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als termes municipals 
d'Espolla i Sant Climent Sescebes per tal d'instal·lar-hi un camp de tir militar de la base 
militar Álvarez de Castro. El camp de tir i les maniobres militars són contínues als 
termes municipals de La Jonquera, Sant Climent Sescebes i Espolla, i es duen a terme 
en zones que formen part del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, integrat a 
la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d'Interès Comunitari, i com hem vist darrerament en 
altres municipis més distants de la base com Girona i Celrà. 
L'activitat militar, dins i fora del camp de tir, posa en perill la integritat de les persones 
que viuen i treballen a la zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni 
d'interès cultural i natural de la zona. Degut a les pràctiques d'artilleria i manobres 
militars, sovint es declaren incendis forestals difícils d'apagar degut al perill que 
generen els artefactes que resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a 
fer esforços considerables. 
Aquesta perillositat es va viure també el 20 de febrer en les maniobres que l'exèrcit va 
decidir fer a les Gavarres de forma unilateral i sense els permisos dels ajuntaments de 
Girona i Celrà. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona, va definir aquella acció com 
una "greu irresponsabilitat" i Dani Cornellà, alcalde de Celrà, va denunciar la 
provocació que significava que l'exèrcit se saltés la decisió presa per unanimitat al 
municipi de Celrà sobre el rebuig de les maniobres militars. 
Per tots aquests motius exposats, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Girona 
l'adopció dels següents ACORDS: 
Primer.- Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l'Institut 
d'Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a 
l'Ajuntament de Girona, i mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni 
militar de tipus immobiliari que es trobi a la ciutat de Girona, per a destinar-lo a usos 
públics de caràcter civil. A la vegada que reclamar el mateix per a la resta de patrimoni 
existent a les comarques gironines. 
Segon.- Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes 
d'exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a 
institució a les desfilades militars i altres actes d'aquest tipus en espais civils de la 
ciutat de Girona. 
Tercer.- Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que 
cessin les maniobres militars al terme municipal de Girona. 
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Quart.- Evitar la presència de l'exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i 
instar als organitzadors d'espais educatius i promocionals, com l'ExpoJove de Girona, 
que actuïn d'aquesta manera. 
Cinquè - Impulsar conjuntament amb altres municipis gironins que ja han mostrat la 
seva disposició a fer-ho una xarxa de municipis per la desmilitarització de les 
Comarques Gironines. 
Sisè - Impulsar un codi que estableixi les normes i les condicions ètiques que han de 
regir els usos dels equipaments municipals de Girona per potenciar els drets humans i 
que garanteixi que no s'hi exhibiran elements que puguin atemptar contra la pau o els 
drets humans, ni tampoc la difusió per qualsevol mitjà d'elements bèl·lics o que 
fomentin la violència. 
Setè.- Comunicar l'adopció d'aquest acord al Parlament de Catalunya, a la delegació 
del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del Ministeri de Defensa a 
Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez de Castro de Sant Climent 
Sescebes i a l'Associació Alto el Foc de l'Albera. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a donar 
compliment a la moció número 16. En aquest cas, la presenten conjuntament els grups 
municipals d’Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida per Girona per una Girona 
desmilitaritzada. Substanciarà aquesta moció... Conjuntament, dos minuts i mig cada 
un? Molt bé, moltes gràcies. O com vulguin, però als cinc minuts tancarem. Perdó. 
Gràcies. 
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. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Dos minuts i mig, Martí, quan portin 
dos minuts, fes-me així, si us plau. Gràcies. Bé, aquesta és una moció que al grup de 
la CUP - Crida per Girona ens fa certa il·lusió, d’una banda, presentar-la i que esperem 
que realment tiri endavant. Ens fa il·lusió presentar-la perquè, u, ho fem amb l’altre 
principal grup de l’oposició i, per tant, és una feina conjunta que hem fet els dos 
principals grups de l’oposició en aquest plenari, i ens fa també il·lusió perquè 
representa un compromís clar i evident en defensa de la pau i de la promoció 
d’aquests valors. Uns valors on hi som i hi serem tant en la defensa de la pau com en 
els valors i la cultura de la pau. 
De fet, la moció, quan la preparàvem, anava i buscava permanentment aquest sentit i 
com abans el que volíem és que Girona fes un pas endavant en el lideratge d’aquest 
tipus de polítiques a nivell de país. I ho fem també després de viure unes 
mobilitzacions, que hi han sigut, a la ciutat, que van reunir moltíssima gent, també un 
dels dos partits del Govern hi va donar suport, a les mobilitzacions contra les 
maniobres militars d’aquell moment, que molta gent es va sentir indignada, es va sentir 
provocada i que molta gent ens va demanar als polítics que féssim un pas endavant, 
que reivindiquéssim que això no havia de ser una terra militaritzada, ni defensa dels 
valors ni de la pràctica dels exèrcits a casa nostra i menys a la nostra ciutat. I creiem 
precisament que la moció va en aquest sentit, amb propostes concretes una altra 
vegada que ajuden a reafirmar el compromís amb la pau, amb accions que les podem 
repassar, però que vostès les poden haver llegit i que, per tant, i acabo amb això, 
entenem que avui toca mullar-nos, toca mullar-nos després del que ha passat en les 
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últimes setmanes, avui aquest plenari ha de sortir i dir alt i clar que està al costat de la 
pau i no al costat de les provocacions. Gràcies. 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies. Doncs evidentment el motiu d’aquesta 
moció, com deia el regidor Salellas, és deixar palès i que quedi constància que 
aquesta ciutat aposta per la cultura de la pau, això ho fa en la setmana del DENIP, del 
Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, en la setmana que es fan un munt d’activitats 
per la pau, però també ho fa acceptant el premi del Consell d’Europa, que posa en 
valor els valors de defensa de la pau i els valors de defensa dels drets humans que fa 
aquesta ciutat. Per tant, aquest discurs que fem quan hi ha activitats d’aquest tipus o 
quan es reben premis com aquest, cal que es vegi traslladat també en aquest 
posicionament que demanem avui, un posicionament que té a veure amb rebutjar un 
model de defensa que creiem que no és el que ens convé, que no és el nostre. I, a 
més a més, també intenta denunciar l’actitud provocadora d’un exèrcit que ens porta 
en el nostre territori municipal i en el del municipi veí de Celrà unes pràctiques, unes 
maniobres totalment fora de lloc i sense sentit, perquè mai hi havien estat, mai hi 
havien sigut i és molta casualitat que just quan la Diputació de Girona aprova una 
moció en aquest sentit o quan l’Ajuntament de Celrà aprova una moció en aquest 
sentit, poques setmanes després hi hagi aquestes pràctiques militars, aquests 
exercicis. 
L’exèrcit en cap cas –i això és el que s’intenta vendre a vegades– és una organització 
humanitària, deixin-m’ho recordar, i si ho fos seria la més ineficaç de totes, ja que 
qualsevol ONG amb una quarta part del pressupost de què disposa l’exèrcit podria fer 
molta i millor feina i d’una forma molt més eficient, evidentment de la que ho fa 
l’exèrcit. Per tant, el rebuig a la presència de l’exèrcit a la ciutat és en tant que un 
model de defensa que no ens correspon, que creiem que la resolució de conflictes a 
dia d’avui s’ha de fer d’una altra manera, creiem que aquest exèrcit és un anacronisme 
que inverteix en una seguretat que no acaba d’aconseguir mai de la manera que ho 
intenta. I, per tant, doncs demanem això, que es retorni els espais que el ministeri 
encara ocupa a la ciutat i que sobretot, doncs, deixi de tenir presència en el nostre 
municipi, però alhora també a la resta de comarques gironines on hi ha municipis que 
ho pateixen molt més habitualment, com pot ser, evidentment, el de Sant Climent 
Sescebes i tot el seu entorn. 
Bé, per tot això us demanaríem el vostre vot favorable. I moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la senyora 
Veray... 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo aniré 
directa al gra. El senyor Salellas deia: «Avui toca mullar-se.» Miri, senyor Salellas, jo 
amb aquest tema m’he mullat sempre, des del primer moment en què vostès i 
Esquerra Republicana i altres formacions polítiques d’aquest consistori han intentat 
constantment criminalitzar les forces armades i l’exèrcit, jo he sortit a defensar-los per 
la seva tasca, per la seva entrega i a agrair-los la feina que fan, i avui ho tornaré a fer. 
I, per tant, votaré que no molt convençuda, molt convençuda a la seva moció i seguiré 
defensant que la feina que fan les forces armades i tots els cossos i forces de 
seguretat de l’Estat aquí a Girona, a la resta d’Espanya, són garant de la nostra 
seguretat i de la nostra llibertat. Si vostè avui pot estar segur als carrers de la ciutat de 
Girona, també és gràcies a la feina que fan els cossos i forces de seguretat de l’Estat 
en general i les forces armades, per tant, crec que ja n’hi ha prou de criminalitzar. I, 
miri, ho faig des d’una gran defensora de la pau i dels actes de no-violència, vostè no 
ho sé, perquè com ja li vaig dir en el Ple passat, qui li dóna cobertura a Otegi són 
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vostès i no nosaltres, i està condemnat per pertinença a banda armada, a ETA, que ha 
matat més de vuit-centes persones al llarg de la seva història a Espanya. Si això es la 
cultura de la pau i fomentar els actes de no-violència, sincerament facin-s’ho mirar. 
Per tant, en aquest sentit, no a aquesta moció, sí als cossos i forces de seguretat de 
l’Estat, sí a l’exèrcit, sí a les forces armades, sí a un reconeixement a la feina que fan 
que estan disposats a entregar-ho tot per defensar la nostra seguretat i la nostra 
llibertat i sí al fet que puguin decidir lliurement on volen fer les seves activitats de 
formació. Algú entendria que aquest plenari votés si la CUP o Esquerra Republicana 
pot fer activitats de formació a Girona, a Ripoll o a Vic el dia que vulgui? Algú posaria 
en dubte això? Oi que no? Doncs per què vostès volen posar en dubte que una 
activitat de formació de l’exèrcit es pugui fer en una zona com es va fer, entre Celrà i 
Girona, o a Gósol o a un altre lloc on allà els ha agradat més que el que a vostès. 
Perquè això de molta gent..., sincerament, a mi molta gent m’ha dit tot el contrari, 
imagina’t si en tenim de gent a Girona, perquè si molta li ha dit a vostè que no els 
volien, que eren poquets els que es van manifestar, però molts els han dit que no els 
volien i a mi molts m’han dit que no entenen per què vostès diuen que no els volen, 
serà que hi ha molta gent a Girona que pensa diferent i se’ls ha de respectar a tots. 
I, per tant, aquesta moció, li he de dir, li diem que no molt convençuts, que sobretot la 
trobem fora de lloc i fora del respecte que es mereix tot aquell professional que està 
disposat a donar la seva pròpia vida per la seguretat i la llibertat de tots els que estem 
aquí asseguts. Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pujola... 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Home, jo suposo que un 
tarannà tan pacífic com el dels sotasignants de la moció comportarà també una 
condemna sense cap mena de fissura respecte a l’atac que ahir mateix va patir un 
membre de l’exèrcit a les Illes Balears, tot i ser una comunitat autònoma diferent no 
deixa de ser part del nostre país. 
Miri, a mi hi ha coses que no em deixen de sorprendre. Aquesta moció desprèn, 
doncs, no sé com dir-ho, una mala olor de superioritat moral, ètnica o identitària 
certament preocupant, a més d’un desconeixement intencionat de la història. Mirin, 
tropes de catalans que trobem al llarg de la història i com tots els exèrcits han fet la 
guerra o han defensat fronteres i estabilitat, segle rere segle, i per citar només alguns 
exemples, els catalans de les tropes del Regne d’Aragó a Las Navas de Tolosa a 
l’actual província de Jaén, l’any 1212; la rendició de Granada, any 1492; la 
reconquesta de Calàbria, any 1502; la conquesta de Navarra, any 1512; la Guerra 
d’Àfrica, on el general Prim, casualment de Reus, va liderar les tropes espanyoles, any 
1860; o la Guerra de Cuba, any 1898. Un altre exemple de tarannà pacífic i 
humanísticament superior del poble català el trobem a l’illa de Sardenya, a l’Alguer, on 
avui encara es parla català. No sé si algú es pregunta com és que allà es parla català, 
si va ser un intercanvi cultural tolerant i obert, però la resposta és que no, va ser una 
autèntica carnisseria per a la població, matant-la a ganivet un a un, perquè les guerres 
sempre han estat guerres. 
Així doncs a nosaltres ens agradaria que es deixessin de romanços d’una vegada per 
totes perquè avui dia, no obstant, els exèrcits han canviat moltíssim i les tropes 
occidentals no tenen ni molt menys com a objectiu..., no tenen com a objectiu, perdó, 
incrementar el territori dels seus països, estabilitat i el respecte al drets humans i en 
això el nostre exèrcit no n’és una excepció. Avui l’exèrcit és molt més que una 
màquina de fer mal com aquí ens la pinten vostès. Avui en dia el nostre exèrcit fa 
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tasques humanitàries arreu del món, senyor Terés, i actua de manera exemplar en 
catàstrofes naturals. I si no és així, senyor Terés, digui si aquesta no és una tasca 
humanitària de l’exèrcit espanyol. Miri, el nostre exèrcit compta, per exemple, amb la 
UME, la Unitat Militar d’Emergències, que ha col·laborat a apagar els anys d’incendis 
que hem patit, per exemple, a la nostra província, actuen en casos d’inundacions –i ja 
acabo, alcaldessa–, actuen també allà on els necessitem. Per tant, si una cosa podem 
dir és que estem plenament orgullosos del nostre exèrcit que també és el seu. Gràcies. 
(Remor de veus.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si us plau, sí, si 
deixéssim ara ja les fotos, se’ls ha acabat el torn. El senyor Ribas... 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I com es 
reclamava anteriorment, potser que deixem la banda demagògica i parlem de política... 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Un moment, senyor Ribas, un 
moment. Si us plau, una mica de silenci. Gràcies. 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Com deia fa un moment, deixant de banda una mica 
la part demagògica, jo crec que hi ha un transfons polític en aquesta moció que sí que 
m’agradaria fer-hi referència, no sense abans recordar que hem anat des de la 
Reconquesta fins al moment actual. Però, sí, les Illes Balears són el nostre país; ho ha 
preguntat fa un moment, sí que ho són. 
Quant a la defensa de la moció, hi han vàries coses que m’han preocupat, perquè el 
senyor Salellas ha fet el binomi pau-provocació per justificar la moció i el senyor Terés 
ha parlat de l’anacronisme de l’exèrcit. Jo amb tots els respectes els diré, la sensació 
que tenim nosaltres és que no s’ha parlat mai tant de l’exèrcit espanyol com els darrers 
moments des que vostès ho van posar a sobre la taula. És a dir, no se n’havia parlat 
mai aquí a Girona, no havia representat mai cap mena de problema fins que vostès 
d’una manera o altra ho han posat al davant, han aprovat mocions, a Celrà se’n va 
aprovar una que no va servir exactament per res perquè l’exèrcit hi va anar igualment, 
a l’inrevés, jo crec que els han provocat fins i tot perquè duguin a terme aquestes 
maniobres de més. Jo crec que entre tots hem fet un flac favor. 
I l’altra qüestió és que el que preocupa és que hagin trencat una mica el consens que 
hi havia en una moció a la diputació amb un redactat concret que és diferent, senyor 
Salellas, és diferent, fixi-s’hi vostè. I, a més, intencionadament diferent. Però jo això ho 
respecto, no ho critico, vull dir, al revés, cada grup ha de presentar les seves mocions 
segons el que cregui, però sí que hi havia una moció consensuada que va portar un 
vot a la diputació que aquesta difereix en part en el seu contingut i en la seva voluntat 
política que hi ha al darrere, que jo els la respectaré sempre, però entendran que no hi 
puguem..., no la puguem compartir. 
I, a més, hi ha un altre tema i aquí sí que parlo de política o entenem que hem de 
parlar de política. Quan creem la constitució, la nostra constitució, crec que encara no 
se li ha preguntat a la societat si vol o no vol exèrcit, i jo crec que aquesta pregunta 
convé fer-la, perquè si no estem passant abans el carro que els cavalls. Puc entendre 
el que hi ha a darrere d’aquesta moció i la seva filosofia, però jo entenc que es 
precipiten, perquè al final hem de consultar què vol la societat, i ja va haver-hi 
l’esborrany de la constitució que aquest va ser un dels articles o un dels articles més 
debatuts quan es va presentar la proposta de constitució i els puc ben assegurar que 
la cosa estava fifty-fifty, com diuen. A partir d’aquí, jo crec que abans de proposar una 
qüestió així potser cal consultar al poble català quina visió té i si al final el poble català 
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acaba desitjant un exèrcit propi català, amb la llengua que pugui defensar i amb uns 
valors que tots puguem compartir, els que estem aquí, perquè tots els compartirem, 
potser serà així. Però entenguin-me, al final no és una qüestió que seran vostès o 
nosaltres, haurà de decidir el poble català què vol. Jo entenc o entenem que ha d’anar 
així. 
I amb respecte a abandonar o no abandonar els edificis, ens han fet un flac favor a 
aquest equip de govern i a l’alcaldessa. Com anirà ara a Madrid havent-se presentat 
aquesta moció a defensar això de les casernes? No, no, jo no dic que sigui culpa seva, 
senyor Salellas, jo no dic que sigui culpa seva, però entengui’m el que li estic dient, 
senyor Salellas, no se m’enfadi que després es posa vermell i s’enfada amb mi, no, el 
que li estic dient és senzillament que, ostres, aproximi’s a l’alcaldessa, que saben 
vostès que està fent aquesta feina i no li posin pals a les rodes a una tasca que està 
duent terme. L’únic que estic dient és això, respectant el seu parer i la necessitat que 
puguin tindre de presentar aquesta moció, però evidentment entenem que no..., que 
ens ha fet un flac favor, senzillament això, vull dir, i no és una crítica, és una 
constatació d’un fet. 
Per tant, deixem que el poble català parli en el seu moment, que defineixi què vol. Sí 
que comparteixo una cosa amb vostè, senyor Terés, l’anacronisme de determinats 
estaments de l’exèrcit hauria de canviar, evidentment, perquè hi és, val? Però tampoc 
faig una crítica global a tot, d’acord? Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Uns segons... 
Diguin... (Veus de fons.) No, vull dir que, clar, és molt curt, no sé com dir-los que s’ho 
reparteixin. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, jo agrairia que sent dos, potser 
podríem fer dos minuts, però, si no, amb un minut... 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Faci, faci. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): A mi em sap greu que el partit que 
vostè representa, senyor Ribas, hagi fet un viratge al revés del que està fent el país. 
Vostès van començar aquest mandat en el contingut d’aquesta moció i avui es mouen 
al costat del que estaven explicant els senyors del Partit Popular. Amb altres 
arguments, però al final vostès el que estan dient és que les propostes concretes que 
la CUP - Crida per Girona i Esquerra-MES feien avui no són bones per a la ciutat, no si 
el debat de la constitució catalana ha de ser un o altre, que evidentment ja hi serà, sinó 
que les propostes concretes que fem avui aquí basades en la moció. Perquè en 
aquesta sala només n’hi havia dos el dia que es va votar la moció de la diputació, la 
senyora Planas i jo, i jo estava en la Junta de Portaveus on es va parlar i pactar 
aquella moció i amb el senyor Terés vam agafar aquella moció i vam afegir alguna 
especificitat pròpia de la ciutat de Girona, és el que vam fer, i de la conjuntura que ha 
canviat i vostès el que sí que es vota a la diputació, el que sí que demanen que es faci 
al conjunt dels pobles de Catalunya, el que la Taula d’Entitats sobiranistes va defensar 
per part del seu representant i van signar la mobilització... 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant, si us plau. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): ...avui ens diuen que no? 
Sincerament no ho puc entendre. El que els agrairia és o que estiguin al costat on 
teòricament estaven i defensin aquestes propostes o que ens expliquin per què 
canvien realment de parer. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Guaiti, aquí permeti’m..., ho 
sento, però ho he de dir, dos segons, només a qui... Home, bé, però... Ràpid. 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies. Només era per qüestionar el que 
afirmava el senyor Ribas en el sentit que hem estat nosaltres que hem posat aquest 
tema de que hem estat nosaltres els que hem posat aquest tema sobre la taula. Jo 
crec recordar que a les comarques gironines des de fa molts anys s’ha mobilitzat en 
contra de les guerres, en contra de l’exèrcit, en diferents campanyes, com la 
campanya d’objecció de consciència, la campanya d’objecció fiscal, les campanyes 
per la insubmissió i, per tant, que nosaltres l´únic que fem, i com es valora en l’acte 
que es va fer a l’Ajuntament de Celrà, és posar la veu del moviment antimilitarista i 
pacifista a sobre la taula. I, per tant, l’únic que demanàvem era ser coherents amb 
aquella decisió que es va prendre a la diputació i també alhora amb els moviments 
socials que ho han defensat fins a dia d’avui. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Però, permetin-
me, perquè, és clar, estan parlant de cultura de la pau i del que hem canviat nosaltres 
i, escoltin, vostès el que aquí estan fent és reclamar el traspàs dels immobles del 
Ministeri de Defensa, de l’Exèrcit, i que ens ho donin a l’Ajuntament de Girona, o sigui, 
no estan parlant de la cultura de la pau, estan parlant de patrimoni, estan parlant de... 
No, no, és que ho dic perquè ho sàpiguen. I acabo perquè no vull dir res més. L’únic 
és que, si us plau, quan vegin, els que estan escoltant, quan llegeixin aquesta moció, 
els acords concrets, o el de la diputació, entendran la diferència i pel qual en un lloc 
hem pogut votar que sí i en aquest cas hem hagut de votar que no, i que s’ho mirin i 
que cadascú jutgi. Moltes gràcies. 
Passem a la votació, si de cas. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, la 
moció presentada pels grups municipals CUP - Crida per Girona i Esquerra 
Republicana - MES per una Girona desmilitaritzada, amb els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, i el vot en contra 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 el Partit Popular, 
integrat per un membre. 
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. 
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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. 
 

17. Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per facilitar l'accés dels 
ciutadans als pisos de lloguer i a l'habitatge en general. 
L'accés a l'habitatge s'ha complicat en els darrers anys a la ciutat de Girona. Les 
últimes dades relatives tant a la compravenda com al mercat de lloguer ens confirmen 
aquesta percepció. L'encariment mitjà de l'adquisició d'un pis a Catalunya ha 
augmentat un 21,5% en el darrer any, fet que coincideix amb una major demanda dels 
mateixos. 
El mercat de lloguer, alhora, també ha patit una sacsejada. A Girona, llogar un pis 
costa 533€ (3r trimestre 2016 - INCASOL), enfront els 485€ que costava el 2015. Els 
preus s'han situat en nivells anteriors a la crisi econòmica, però això sí, amb un poder 
adquisitiu mitjà de la ciutadania força menor que en els anys 2007 o 2008. 
L'explicació d'aquest increment de preus té múltiples causes, com ara un augment de 
la demanda de pisos, la inexistència de noves promocions i també d'actuacions 
encarades a la rehabilitació, l'impacte del lloguer vacacional al mercat residencial -els 
pisos turístics s'han multiplicat per 12 en només quatre anys- o la dificultat de 
mobilitzar el parc d'habitatge buit, que a Girona significa uns 600 pisos 
aproximadament. 
Partint d'aquesta diagnosi, sabem que l'Ajuntament està treballant en algun d'aquests 
punts, però és difícil fer-ho sense disposar d'un Pla Local d'Habitatge. Aquest Pla 
hauria de dibuixar les accions concretes i les estratègies coordinades per tal de 
garantir el dret a l'habitatge a la ciutadania de Girona. En aquest sentit, reclamem que 
s'enllesteixi i es presenti el més aviat possible. 
Més enllà d'això, creiem que hi ha algunes mesures que ja poden començar-se a 
implementar de forma immediata per tal de solventar la problemàtica que ens ocupa. 
Girona està lluny de la barcelonització en termes d'habitatge, però no caure en un 
alarmisme exagerat no exclou la necessària preocupació per una problemàtica que 
efectivament existeix, que és la manca d'oferta i l'augment de preus, i que estan 
impedint a molts gironins i gironines poder accedir amb facilitat a un habitatge. 
Plantegem, en aquesta línia, mesures que poden ser efectives a curt, a mig o a llarg 
termini respectivament. D'una banda, creiem que és prioritari mobilitzar el parc 
d'habitatge buit que hi ha a la ciutat de Girona, i que ha de plantejar-se a través 
d'estratègies diferenciades segons si la propietat recau en grans tenidors o bé en 
petits propietaris. Al seu torn, demanem que s'estudiï que Vivendes de Girona pugui 
tornar a fer promocions d'habitatge en règim de lloguer. La construcció progressiva 
d'un parc d'habitatge públic de lloguer podria actuar com  a regulador del preu de 
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mercat, i alhora, ajudaria a anar adaptant l'oferta a les necessitats canviants en 
matèria d'habitatge. Per últim, proposem també abordar el tema de la rehabilitació. 
Quan el mercat no funciona per sí mateix, és el deure de l'administració intervenir per 
garantir els drets dels ciutadans. 
A tal efecte, presentem els següents acords per a la seva APROVACIÓ: 
1. Enllestir i presentar el Pla Local d'Habitatge en un termini de tres mesos. 
2. Impulsar que Vivendes de Girona torni a fer promocions d'habitatge en règim de 
lloguer. 
3. Impulsar la cessió de sòl municipal destinat a la construcció d'habitatge nou per part 
de cooperatives. 
4. Detectar els pisos propietats de bancs i grans tenidors i arribar a acords amb 
aquestes entitats que en permetin la cessió o l'adquisició progressiva, només si és a 
preu molt reduït en aquest segon cas. 
5. Avançar en la línia de multes i sancions per als grans tenidors que es neguen a 
mobilitzar el seu parc d'habitatge buit. 
6. Oferir incentius fiscals als petits propietaris per a què s'animin a posar el seu 
immoble al mercat de lloguer. 
7. Estudiar la implantació d'incentius fiscals i/o econòmics destinats a la rehabilitació 
d'immobles per a què vagin, després, al mercat de lloguer. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara a la moció 
número 17, que en aquest cas substancia el Grup municipal d’Esquerra-MES per 
facilitar l’accés dels ciutadans als pisos de lloguer i a l’habitatge en general i ho 
substanciarà la senyora Maria Mercè Roca. 
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. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres presentem aquesta moció perquè entenem que a Girona hi ha ara mateix un 
problema important amb els pisos de lloguer i volem ajudar a fer-hi front, hi ha pocs 
pisos i no es poden atendre les demandes de la gent. És cert que som lluny del 
problema que tenen a Barcelona, però tenim prou senyals d’alarma per començar-nos 
ja a ocupar i a preocupar del tema. Ja saben tots vostès que nosaltres sempre diem 
que els temes que afecten la ciutat s’han d’entomar a llarg termini, quan encara hi ha 
possibilitats d’arrelar-los, no pas quan ja s’han fet molt grans i tenen una més difícil 
solució. 
Hi ha un problema amb els pisos de lloguer a Girona, no podem negar-ho, els senyals 
d’alarma són objectius. Primer, les mateixes immobiliàries ho diuen –és una informació 
de fa tres o quatre mesos–, que Girona no té prou pisos per atendre la demanda de 
lloguer i que diuen textualment «trobar pis a Girona s’està convertint en una missió 
impossible», fins i tot hi ha llistes d’espera en algunes immobiliàries. I a part de les 
immobiliàries no has de fer res més que sentir la gent pel carrer que t’expliquen els 
problemes que tenen per aconseguir un pis de lloguer: gent jove que es vol emancipar, 
gent de fora que es vol traslladar a Girona, els estudiants, etcètera. El segon senyal 
d’alarma seria que els pisos turístics s’han multiplicat per cinc en tres anys. I el tercer 
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senyal d’alarma, que ve d’aquests dos primers, és que els preus dels pisos han 
augmentat i ara estan a nivells de l’any 2007. 
Però, és clar, a nivells de l’any 2007, però amb sous i amb expectatives de feina de 
l’any 2017, que no són evidentment les que eren abans de la crisi, que era una època 
en què tots érem molt més rics i ara tots som molt més pobres. És a dir, hi ha pocs 
pisos de lloguer i els que hi ha són massa cars per a la majoria de ciutadans. Doncs 
n’hem de fer més de pisos, perquè nosaltres aquella frase que diu «no hi ha més cera 
de la que crema» no l’acceptem mai; no hi ha més cera, doncs fem més cera. No hi ha 
més pisos, doncs fem més pisos. El que cal fer és crear més parc de lloguer públic, 
cosa que farà que els preus es continguin. Això és el que venim demanant des del 
primer dia que som aquí a l’Ajuntament: augmentar el parc de lloguer públic. I això es 
el que, de fet, el principi de solidaritat urbana del Pla territorial sectorial de la 
Generalitat ens obligarà a fer d’aquí molt poc: el 15 per cent del parc haurà de ser de 
lloguer social. Doncs ens hi hem de posar. I és obvi que el mercat va per una altra 
banda, que no ens convé i, per tant, l’Administració té l’obligació d’intervenir i de 
corregir la deriva i així garantir el dret a l’habitatge que té la ciutadania. Aquest és el 
motiu pel qual presentem aquesta moció, que porta set propostes o mesures, totes en 
positiu, propostes que segurament són millorables per discutir-les conjuntament, per 
parlar-ne, per estudiar-les, sobretot amb l’ànim de buscar solucions entre tots. 
La primera d’aquestes mesures és la que per nosaltres és la més important i és el 
PLHA, el Pla local d’habitatge és importantíssim perquè és on s’ha de fer la diagnosi 
del problema i on s’han d’elaborar les estratègies amb polítiques d’habitatge; entenem 
que sense PLHA no podem fer res. Ens sap greu no tenir encara el PLHA, recordin 
que nosaltres als pressupostos de 2016 vam pactar que tindríem el Pla local 
d’habitatge el setembre de 2016, de l’any passat, som al març de 2017, no està fet. 
Segurament si tinguéssim el pla local no caldria que féssim aquestes propostes, 
s’haurien estudiat si ens convenia fer promocions o no i de quina manera les hem de 
fer, potser hauríem avançat amb el tema de les multes als grans tenidors, ja hi hauria 
els incentius fiscals, etcètera. 
En fi, ho repetim, són propostes en positiu per fer front a un problema que no podem 
negar i és que a la ciutat falten pisos de lloguer que la gent pugui pagar, estem oberts 
a col·laborar i a estudiar totes les propostes si ho creuen convenient. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray... 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres li 
donarem suport a la moció, senyora Roca. Sí que és veritat que en el punt cinquè, això 
de les multes i les sancions, sap que nosaltres no en som partidaris, som més 
partidaris de punt quatre, que és negociar, parlar, intentar arribar a acords amb els 
propietaris per convèncer-los que és una bona sortida posar, doncs, si tenen molts 
habitatges buits, o fins i tot els bancs, no?, que vostès hi fan referència, de posar-los al 
mercat de lloguer i, a més, a un preu raonable i assequible. Som més partidaris d’això, 
del diàleg i d’arribar a acords, que d’imposar multes i obligatorierats.  
I, per tant, el si de la moció, nosaltres el compartim i hi podem estar d’acord. Ara, sí 
que a mi m’agradaria fer una reflexió arran d’aquesta moció i d’altres que s’han 
presentat: portem uns anys ara ja que hem creat moltes taules, molts consells, moltes 
comissions per parlar de temes concrets, no?, hem sectorialitzat molt els diferents 
temes que ens preocupaven a la ciutat, en el qual nosaltres hem estat d’acord sempre. 
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El que creiem que no pot ser és que en el mateix moment en què creem una taula per 
parlar d’un tema com és la Taula de l’Habitatge alhora vulguem, com a formacions 
polítiques, després portar al Ple coses que la mateixa taula està treballant i que si 
efectivament surten de la taula, ningú políticament es podrà posar la medalla, eh? No 
sé si m’explico. Per tant, em preocupa aquest fet: no és la primera moció que ens 
trobem, presentada per algunes de les forces polítiques que estem a l’oposició, que va 
en aquesta línia. És a dir, la taula està treballant.  
Efectivament, el Pla d’habitatge, tots el voldríem fet, no? Jo crec que ara tres mesos, 
dos mesos, si ha de ser quatre i el pla és millor, que siguin quatre; no crec que hagi de 
ser un tema de termini. Però sí que em preocupa el fet que tenim taules que estan 
treballant, però, després, políticament tots o alguns volen treure pit o intentar posar-se 
una medalla que si ho fa la taula no tindran. 
Jo deixo anar aquesta reflexió a nivell general, no només per a aquesta moció, sinó 
per a altres temes, malgrat, com li he dit, hi donarem suport, perquè no podem estar 
en contra del que la moció demana. Ara, també defensem i reivindiquem què és el que 
la Taula de l’Habitatge està treballant en aquesta línia i que, per tant, també el Govern, 
home, no és que no hagi fet res, sinó que a través de la taula hem canalitzat tot allò 
que cada un de nosaltres ha cregut que era oportú aportar en el debat amb relació al 
tema de l’habitatge. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bona nit. Buenas noches. 
Después de unos años de crisis económica especialmente duros y sin haber llegado a 
su fin, los sueldos y las tasas de paro todavía no se han recuperado y, en breve, 
podríamos tener nuevos desajustes que dificulten el acceso a la vivienda. 
Durante los últimos años, los precios de la vivienda descendieron respecto a los 
máximos alcanzados durante 2006 y 2007. Ahora nos encontramos con una 
recuperación gradual de precios y rentas que se concentran en la ciudad de 
Barcelona, pero que también nos hace ver una tendencia que llega poco a poco a 
nuestra ciudad de Girona: el mercado inmobiliario se reactiva, el paro va descendiendo 
poco a poco y el acceso al crédito por parte de las entidades financieras se recupera 
después de un período con una restricción casi total. 
En este escenario y viendo con perspectiva lo que nos ha hecho esta situación, 
debemos velar por el equilibrio razonable en cuanto a la vivienda se refiere. Hace unos 
meses que vemos que el acceso a los alquileres en nuestra ciudad se está 
desequilibrando por falta de oferta. Es justo en este punto donde vemos la necesidad 
de implementar acciones. 
En el redactado de la moción, un punto que entendemos debe perfilarse es el 
concepto «grandes tenedores», para evitar caer en el populismo y la demagogia.  
En nuestro programa electoral ya contemplábamos acciones, y así lo expresábamos 
en el debate de ordenanzas: nuestro grupo municipal quiere impulsar una reducción 
del IBI de los propietarios que alquilen sus pisos vacíos y los incorporen a la bolsa 
municipal; utilización del patrimonio municipal de suelo para que la promoción de 
viviendas protegidas en régimen de alquiler y compra de suelo para la creación de 
viviendas, siempre que el estado financiero del municipio lo permita. 
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La ayuda a rehabilitación de viviendas que se incorporen a la bolsa también es un 
punto que consideramos que debe preverse en futuras actuaciones por parte del 
Ayuntamiento. 
Todos estos puntos deben quedar previstos en el Pla local d’habitatge, que se debe 
terminar llevando a cabo en un período muy breve. 
Nuestro voto a la moción es un sí por responsabilidad, es un sí por respeto y es un sí 
por coherencia. Gracias. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, 
evidentment, compartim el diagnòstic de la moció. Evidentment. És ben cert que calen 
mesures, calen mesures reactives i calen mesures preventives i, per això, 
precisament, estem treballant, diguéssim, o s’està treballant, i ho estem fent també 
preguntant a la Taula per al Dret a l’Habitatge pel Pla local d’habitatge. N’hem parlat 
en diverses ocasions a la taula, i és ben cert que va amb retard, amb molt de retard –i 
en això tenen moltíssima raó–, però també és cert, doncs, que per les darreres 
preguntes que hem fet a la Taula per al Dret a l’Habitatge i les respostes que se’ns han 
donat, això ara està enfilat, no?, hi ha una empresa que està fent aquesta feina. I que, 
per tant, tenim la base per anar-lo treballant. 
És ben cert que aquest pla local posarà llum a les mesures i ens permetrà concretar el 
com, el quan, el qui. Però també és cert, doncs, que ara, en aquest moment en què ja 
hem enfilat l’agulla, aquesta llista de mesures pot ser fins i tot poc oportuna, en el 
sentit que és cert que són mesures, d’alguna manera, que ja s’han posat en diverses 
ocasions sobre la taula, i algú ha citat, per exemple, el tema de les ordenances –quan 
vam estar debatent les ordenances, nosaltres també vam fer diverses propostes en la 
línia d’aquests incentius fiscals que comenten–, s’han aprovat mocions també en què 
ja sortien algunes d’aquestes mesures o a la mateixa Taula per al Dret a l’Habitatge, 
doncs, s’han comentat. Precisament per això, nosaltres votarem a favor de la moció, 
perquè són mesures que entenem que tenen la majoria o un ampli consens. 
Ara bé, també és cert –i això nosaltres ho portàvem a ple fa un parell de plens, em 
penso– que primer de tot cal fer una política de prevenció en el tema de l’habitatge, i la 
prevenció ara mateix passa per evitar la pèrdua de l’habitatge. I no estem parlant de la 
dació en pagament, que és una pèrdua de l’habitatge, perquè si bé sovint hi ha un 
lloguer social, doncs, evidentment, es perd l’habitatge i aquest lloguer social no té una 
durada eterna, sinó estem parlant d’ajudar la ciutadania a lluitar contra les estafes 
bancàries, que són avui dia la base de les execucions, de la majoria d’execucions 
hipotecàries, és a dir, tot el tema de les clàusules abusives. Creiem que cal treballar 
també en aquesta línia, perquè, si no, la situació s’agreujarà molt, perquè si la majoria 
d’habitatges acaben estant en mans dels bancs, doncs, això no ajudarà gens a 
desenvolupar totes aquestes mesures. 
I en segon lloc, també els demanaria que ja que fan tota aquesta llista de propostes, 
també ja que estan en el Govern de la Generalitat, facin també una reclamació al 
Govern de la Generalitat, que també, doncs, té competències, evidentment, molt més 
àmplies que nosaltres en matèria d’habitatge, per fer un suport econòmic important en 
tot el que és la política d’habitatge municipal. Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Sílvia 
Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Tal com els vaig avançar, 
senyora Roca, el nostre vot serà contrari a aquesta moció, i ara explicaré el perquè. 
El sentit d’una moció és aportar al plenari i al Govern línies de treball o modificar línies 
polítiques de treball que s’estiguin fent, però és que aquest no és gens el fonament 
d’aquesta moció. Vostè deia: «Són un llistat de propostes que ens semblen oportunes 
per a les polítiques d’habitatge.» Home, és clar, són les línies de treball que s’estan 
treballant des de la Taula per al Dret a l’Habitatge, fil per randa. Vostès han agafat 
pràcticament l’ordre del dia de l’última reunió i l’han plasmat en forma de moció. I això, 
miri, ja no és una manca de respecte pel treball que pot estar fent aquesta regidora 
des de l’àrea; és que trobo que és una falta de respecte també per les entitats i per 
tots els agents que formen part de la taula i que destinen hores també a dissenyar i a 
pensar i ens ajuden a aplicar aquestes polítiques en matèria d’habitatge.  
I els les repasso una a una: «Enllestir i presentar el Pla local d’habitatge en un termini 
de tres mesos.» Home, senyora Roca, a l’última reunió vàrem dir que a la pròxima 
taula vostès tindrien el Pla local, ja l’esborrany, per poder-lo treballar conjuntament. I 
que ara vostès em diguin «enllestir i presentar en el termini de tres mesos», doncs, em 
sembla, com li deia, una manca de respecte. 
El punt número 2, ja els vaig dir que no estava d’acord a construir fins que no 
poguéssim tenir mobilitzat tot el parc d’habitatge buit que tenim a la ciutat. 
«Impulsar la cessió de sòl municipal», saben que s’està treballant. 
En fi, d’aquesta fins a la 7. I, a més a més, hi ha tècnics, hi ha entitats que hi estan 
destinant moltes hores. Hem anunciat acords concrets amb entitats bancàries, que 
comencen a cedir pisos. O com l’acord de Building Center, que és que, a més a més, 
vostès el coneixen perfectament, perquè és que en tenen coneixement a través de la 
taula. Per tant, ni tan sols poden dir que no estaven en coneixement de les accions 
que s’estaven prenent. 
En tot cas, senyora Roca, repeteixo que les polítiques que s’estan fent en matèria 
d’habitatge són moltes, que, a més a més –ho dic perquè no m’ho presenti en forma 
de moció al pròxim Ple–, saben també que estem treballant un protocol per a les 
ocupacions a la ciutat, per regularitzar les ocupacions, sempre que siguin per motiu 
d’exclusió, i que també es treballarà a través de la taula.  
I li diré que hi ha una cosa pitjor que aquella oposició que practica la demagògia 
demanant coses que saben que no es poden portar a la pràctica, que és aquella 
oposició que proposa solucions com si fossin molt innovadores quan són coses que no 
només s’estan aplicant, sinó que, a més a més, hem tractat col·lectivament i de 
manera compartida. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Roca… 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, gràcies als 
grups. Senyora Veray, li agraeixo la seva reflexió, al senyor de Ciutadans també i a la 
Laia Pèlach les peticions que ens fa. Moltes gràcies a tots. 
Senyora Paneque, miri, falta de respecte als tècnics, cap, evidentment. Cap, només 
faltaria. Ni per la feina que fan ni per la feina que fa la taula. 
Vostè diu que tot això ja s’està fent, però, miri, nosaltres tenim un decret en què 
l’Ajuntament demana a la cooperativa Lacol, d’arquitectes, que està aprovada i està 
aprovada la despesa, en què demana un estudi per a la mobilització del parc 
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d’habitatge buit a la ciutat; no és el Pla local d’habitatge que nosaltres demanem. Si de 
cas és una petita part d’aquest pla, però no és el pla. Aquí ho diu: «mobilització del 
parc d’habitatge buit». Per nosaltres no és el pla i, per tant, per això el demanem. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. 
Doncs, passaríem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Senyor secretari… 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Es desestima, per tant, la 
moció presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana-MES per fer facilitar 
l’accés del ciutadà en els pisos de lloguer i a l’habitatge en general, amb els vots a 
favor dels grups municipals Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, integrat per deu membres, i Partit dels Socialistes, 
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. 
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. 
Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 
18. Moció que presenta el Grup municipal C's per sol·licitar la implantació d'un 
sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) a través de símbols a 
Girona i la celebració del dia mundial per a la conscienciació de l'autisme. 
La següent moció és aprovada amb una esmena inclosa d’acord amb el que 
estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova 
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el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
El proper 2 d'abril, com cada any, el moviment associatiu de l'autisme de tot el 
món,  celebra  el  Dia  Mundial  per  a  la  Conscienciació  sobre  l'Autisme  amb 
l'objectiu de conscienciar a la societat sobre aquest tipus de trastorn i promoure la 
inclusió social de les persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA). 
Mitjançant  la  resolució  62/139  de  18  de  desembre  del  2007,  l'Assemblea  va 
instar als "Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a que observen 
debidamente este día y tomen las medidas oportunas para concienciar a la sociedad 
sobre los niños con autismo". 
Els  Estats  i  tots  els  organismes  que  el  componen,  tenen l'obligació moral de 
reafirmar  el  seu  compromís  amb  els  drets  i  el  benestar  de  les  persones  amb 
discapacitat, derivats del principi fonamental de que els drets  humans  són universals. 
Els nens i adults amb autisme, s'han d'enfrontar a múltiples dificultats associades a la   
discriminació, l'estigma i la manca de comprensió, fets totalment inacceptables i que 
els afecta greument. 
És precís que l'administració pública, conscienciï i promogui una percepció positiva de 
l'autisme, que permeti una major comprensió d'aquest problema i que sigui proactiva 
per cobrir les singulars necessitats de les persones amb autisme. És imprescindible  
l'adopció de mesures que permetin a les persones amb autisme,  gaudir  d'una  vida en 
plenitud i productiva, mitjançant polítiques d'inclusió que creïn llocs de feina  adequats  
a  les  seves  capacitats,  millores  en l'educació pública per poder respondre a les seves 
necessitats, recolzament a les famílies, intensificació de la investigació  i  altres  
mesures  que  permetin  la  seva inclusió plena com a ciutadans. 
Ha  quedat  demostrat  que  quan  els  nens  amb  autisme  són  diagnosticats  aviat, 
reben la intervenció de la manera més ràpida possible i això els permet tenir una 
educació  apropiada  i  la  teràpia  recomanada  pels  professionals  i  experts.  Això 
facilita  que  molts  d'ells  puguin  arribar  a  convertir-se  en  adults  autosuficients  i 
productius  de  la  societat.  Les  persones  amb  autisme  posseeixen  una  àmplia 
gamma  de  capacitats,  actituds  i  interessos  que  tenim  l'obligació  d'impulsar, 
fomentar  i  desenvolupar  si  la  nostra  pretensió  és  la  d'arribar  a  aconseguir  una 
societat autènticament inclusiva. 
Els municipis han de facilitar l'accés, la inclusió i la participació de les persones amb 
TEA com a membres valuosos capaços d'aconseguir un futur digne i obert a les 
oportunitats. 
A vegades, petits canvis suposen grans avenços per a  moltes  persones  amb 
discapacitat i dificultats de comunicació i llenguatge. Així succeeix amb els Sistemes 
Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC). 
1. Realitzar amb motiu del 2 d'abril, una campanya de sensibilització i conscienciació  
sobre  les  persones  que  pateixen  Trastorn  de  l'Espectre  Autista, com pot ser: 
-  Realitzar  la  lectura  d'un  manifest  institucional  que  reafirmi  el  compromís  pel 
desenvolupament de polítiques encaminades a que les persones autistes puguin dur 
una vida plena i productiva. 
-  Realitzar  una  campanya  de  difusió  a  través  de  les  xarxes  socials,  a  l'abast 
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d'aquest Ajuntament, sobre el Dia Mundial de Conscienciació del Trastorn d'Espectre 
Autista. 
2. Estudiar, amb assessorament de professionals i associacions qualificades, la 
implantació  del  Sistema  Augmentatiu  i  Alternatiu  de  Comunicació  (SAAC)  a 
través  de  símbols  per  espais  i  edificis  públics,  mobiliari  urbà,  comerços  i 
empreses  de  Girona,  per  així  poder  facilitar  la  comunicació  amb  el  seu  entorn més 
proper a les persones no verbals. 
3. Estudiar amb l'assessorament de professionals i associacions qualificades la 
possible  implantació  de  sistemes  augmentatius  i  alternatius  de  comunicació  a 
través  de  símbols,  totes  les  institucions  i  edificis  oficials  municipals,  així  com 
aquelles fites importants i destacats de la ciutat, com poden ser: parcs infantils, 
jardins, fonts, zones esportives etc. 
Així mateix, caldria estudiar també amb l'assessorament d'aquests professionals i de 
les   associacions qualificades la disposició de pictogrames en zones d'esbarjo 
públiques del  nostre  municipi  perquè  així  els  nens  i  nenes  puguin conèixer les 
normes de joc dels diferents espais, així com també en les zones esportives, com a 
mesura d'adaptació cognitiva per a les persones amb TEA. 
I finalment, també seria objecte d'estudi amb l'assessorament professional i de les 
associacions la implantació del sistema en tots els edificis públics de Girona que 
depenguin d'altres administracions, fundacions, associacions o entitats, amb especial 
atenció als centres escolars i les seves dependències amb la finalitat de fer-los  
accessibles  a  nens  i  nenes  amb  TEA  i  promoure  una  escola  més inclusiva. 
4.  Instar,  mitjançant  una  campanya  informativa  a  tots  els  comerços,  oficines, 
locals i empreses de Girona a implantar aquest Sistema Augmentatiu i Alternatiu de 
Comunicació (SAAC) a través de símbols. 
5. Que es comuniqui aquest acord a totes les entitats de Girona, sense oblidar- nos  
dels mitjans de comunicació i a més, convidar-los a participar de la campanya 
institucional fent difusió d'una imatge que recordi la celebració del Dia Mundial de 
Conscienciació sobre l'Autisme. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 18 de 
l’ordre del dia, una moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per sol·licitar la 
implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació a través de símbols 
de Girona i la celebració del Dia Mundial per a la Conscienciació de l’Autisme. El 
defensarà el senyor Vázquez. 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. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. El próximo 2 de 
abril, como ya saben, se celebra el Día Mundial para la Concienciación sobre el 
Autismo, con un efecto muy claro que es el de toma de conciencia sobre este tipo de 
trastorno y promover la inclusión de las personas con TEA en todos los ámbitos de la 
sociedad. 
Todos los estados tienen la obligación moral de reafirmar su compromiso con los 
derechos y el bienestar de cualquier persona con discapacidad, derivadas del principio 
fundamental de que los derechos humanos son universales. 
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Creemos que como administración pública que somos debemos promover una 
percepción positiva del autismo, una mayor comprensión de este trastorno, y, por 
tanto, es imprescindible que adoptemos todas las medidas posibles para que estas 
personas puedan tener una vida en plenitud y productiva, mediante políticas de 
inclusión que sean capaces de crear puestos de trabajo acordes a sus necesidades. 
Como ya hemos dicho, es importantísimo que los municipios faciliten el acceso, la 
inclusión y la participación de las personas con TEA, igual capaces que cualquier otra 
persona de conseguir un futuro digno y abierto a todas las oportunidades. 
Hablamos de pequeños cambios que pueden llegar a suponer grandes avances para 
muchas personas con discapacidad y dificultades de comunicación y lenguaje. Por 
tanto, esperamos que todos los grupos nos den su apoyo. 
Muchas gracias.  
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray… 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport a aquesta moció. Creiem que tot el que sigui, doncs, treballar i avançar en tot 
allò que pugui millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquest trastorn 
com és l’autisme i també que puguin donar més visibilitat a aquesta realitat que hi ha a 
la nostra societat de persones afectades per aquest trastorn és benvingut. 
A més, ens han comunicat que hi ha hagut uns canvis a la moció i que vostès…, bé, ja 
no «disposem», «instem» i «identifiquem», sinó que vostès «estudiaran», «estudiaran» 
i «estudiaran». Bé, jo l’únic que demano és que realment ho estudiïn, ho estudiïn i que 
prenguin les decisions que s’adeqüin millor a la realitat de la nostra ciutat, però que 
vagin encaminades a això, a millorar a través de la implantació d’un sistema 
augmentatiu i alternatiu de comunicació, doncs, la qualitat de vida de les persones que 
pateixen autisme a la ciutat. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa… 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Aquest 
tema és molt complex, ja que els dos temes que es tracten en aquesta moció, el TEA, 
trastorn de l’espectre autista, i el SAAC, sistemes augmentatius i alternatius de 
comunicació, ho són de per si. No és fàcil abordar-los i no es poden tractar a la 
lleugera.  
Què vol dir sol·licitar la implantació d’un SAAC a través de símbols a Girona? 
D’aquests sistemes pictogràfics n’hi ha molts: l’SPC, l’Arasaac, el Bliss…, quin d’ells? 
La comunicació amb un SAAC no és gens fàcil ni per als usuaris ni per als 
interlocutors, es necessita un domini del sistema. Implantar un SAAC no és retolar 
l’entorn amb pictogrames; això no serveix de res si no es domina aquest llenguatge. 
El SAAC no és un recurs exclusiu per a persones amb TEA, sinó que són sistemes 
que s’utilitzen en persones amb algun tipus de dèficit cognitiu, a part d’altres com 
rehabilitacions d’afàcies, traumatisme cerebral, gent gran que ha fet algun tipus de 
demència que els afectat el llenguatge, etcètera. 
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El SAAC són formes d’expressió neural que tenen com a objectiu augmentar la 
capacitat de comunicació de l’usuari o esdevenir un recurs per tal que algú pugui fer-
ho. 
Per tant, quan parlem de SAAC, parlem de moltes coses, com sistemes de símbols, 
fotografies, dibuixos, pictogrames, paraules, lletres; sistemes gestuals, com mímica, 
gestos, símbols gestuals, i també sistemes de suport, plafons de comunicació, 
llibretes, programari, informàtica, etcètera. 
Tots els SAAC s’han d’adaptar a la capacitat de l’usuari, edat cronològica, interessos o 
situacions comunicatives. Si no són funcionals per a l’usuari, perden tot el sentit. 
Per altra banda, la utilització d’un SAAC implica que tant l’emissor com el receptor en 
coneguin l’ús i el significat. 
D’altra banda, els professionals que han treballat amb alumnes amb TEA estan 
convençuts que aquests tenen bones habilitats per al llenguatge escrit; per tant, el que 
cal és treballar el llenguatge escrit i no complicar-nos la vida amb un SAAC. Aquests 
sistemes són molt útils per a persones amb altra tipus de discapacitat, com, per 
exemple, la paràlisi cerebral, però no adients per a la majoria de persones amb TEA. 
És cert que les persones amb autisme i les seves famílies es troben amb moltes 
dificultats. També cal dir que hi ha diferents graus, que aquest trastorn es presenta de 
manera diferent en cada cas, i per això, les necessitats individuals són molt 
heterogènies. Per tant, és molt important poder disposar de mitjans per a la detecció 
precoç, poder facilitar recolzaments individualitzats especialitzats i que promoguin la 
qualitat de vida i l’exercici efectiu dels drets d’aquestes persones. 
Per poder donar resposta a aquestes necessitats calen ajuts per part de les 
administracions i facilitar els recursos materials i humans a aquest col·lectiu amb més 
personal especialitzat que els pugui atendre, dotació d’ordinadors, tablets, centres… 
Perquè aquests alumnes puguin assistir a una escola ordinària, aquesta ha d’estar 
preparada per respondre a les seves necessitats educatives. 
L’atenció de les persones amb TEA o qualsevol altre tipus de necessitats educatives 
especials no s’acaba posant rètols que només alguns d’ells podran entendre o 
celebrant el seu dia internacional o com en vulguin dir, sinó que passa per la 
necessitat d’atendre’ls a ells i a les seves… 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa, hauria de… 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): …–sí– famílies de manera sistemàtica 
des del primer moment i al llarg de la seva vida.  
Bé, en fi, ja que me talla, doncs, plego.  
Nosaltres hi votarem a favor. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? El senyor Calvo… 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Doncs, senyora Costa, 
subscric tot el que diu i m’estalvia la meitat de la meva exposició. Per tant, nosaltres 
ens posicionem a favor d’aquesta moció. Creiem que aquelles iniciatives que impulsin 
o que desenvolupin una ciutat molt més inclusiva han de tenir el nostre recolzament. 
Pensem que, a més a més, és un contingut i un tema molt i molt específic que 
requereix un coneixement tècnic, que la senyora Costa ha ampliat a la moció que 
vostès han presentat. 



 
 

82 

I, per tant, entenem que el que es busca és tenir en compte la diferència, tenir aquesta 
discriminació positiva, aquesta adequació dels espais de la ciutat que millori la 
convivència, però sobretot, en tractar-se d’un aspecte tan i tan tècnic que requereix 
tant aquesta visió dels especialistes, no es pot fer a la babalà, sinó que s’ha de tenir en 
compte tota aquesta sèrie de diferents tipologies d’atenció a les persones que tenen o 
que estan afectades d’aquesta discapacitat o d’aquest trastorn, i també les 
associacions, que hi ha associacions de pares al darrere que de ben segur que cada 
dia lluiten i demanen com poder veure el seu fill més inclòs dintre d’aquesta ciutat. Per 
tant, té el nostre vot favorable. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Eva 
Palau…  
Sra. Eva Palau Gil (CiU): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una mica ja li 
anuncio que votarem a favor d’aquesta moció perquè no deixa de fer públic les 
converses que jo com a regidora de Salut vaig tenir fa uns mesos ja amb les 
associacions de pares de malalts d’autisme, i, evidentment, es resumien en total 
suport. Total suport, no tan sols el dia 2 d’abril perquè és el dia mundial. Bé, ja ho he 
manifestat en altres ocasions, no sóc gaire amant dels dies mundials perquè sembla 
que només sigui un dia a l’any que hem de pensar en aquesta situació, sinó que són 
els 364 dies de l’any que hem de pensar i fer polítiques –en aquest cas, perquè estem 
avui de política– d’actuació davant d’aquest col·lectiu de persones amb unes 
necessitats molt concretes. I que la senyora Costa, doncs, ens ha fet aquí una gran 
dissertació i una gran classe, perquè hi entén, i per això, li agraeixo moltíssim els 
criteris que avui ha manifestat aquí. 
Per tant, aquesta moció no deixa de reflectir les converses que vaig tenir amb 
aquestes famílies concretament; els donem suport, farem el manifest, evidentment, el 
dia 2 d’abril; farem aquella difusió que sigui necessària no tan sols per fer veu 
nosaltres vers aquestes persones, sinó perquè la nostra societat, la nostra ciutat de 
Girona sàpiga que hi ha aquestes persones, aquestes famílies, sobretot també famílies 
que s’aboquen íntegrament a tenir cura i a donar totes les vies i mecanismes per 
integrar els seus infants en una societat el més normalitzada possible. Hi donarem, 
doncs, com els deia, totalment suport. 
Sí que també agrair-li que ha atès o ha fet cas del prec que li vaig fer de retirar o de 
reformular una mica la moció, una mica en el sentit que el senyor Calvo i la senyora 
Costa i em sembla que la senyora Veray també manifestava. No perquè no vulguem 
donar peu al que deien els punts –perdó– 3, 4 i 5, d’instar, disposar i identificar tota 
una sèrie de mesures, sinó, com que és un tema tan, tan concret, el que creiem que 
primer hem de fer és estudiar. I no nosaltres, perquè almenys jo no em crec en 
condicions, sinó buscar tècnics i buscar professionals i escoltar les associacions que 
tenen cura d’aquests malalts per valorar quines són les necessitats que tenen dintre la 
nostra societat. I així, quan puguem adoptar les mesures que creiem adients, siguin 
totalment concretes i adequades a donar resposta a aquestes necessitats. I per això 
els vam demanar que fessin aquests canvis en la moció, perquè donava a entendre 
que ja dèiem què havíem de fer, quan creiem que el que hem de fer és escoltar qui hi 
entén, qui en sap, i a partir d’allà decidir què hem de fer a la nostra ciutat. 
A part d’això, a tots els altres punts evidentment que hi donem suport. I agrair, doncs, 
totes les aportacions que hi ha hagut. Crec que fem un pas davant d’un grup de 
malalts, de ciutadans que… 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Palau. 
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Sra. Eva Palau i Gil (CiU): …tenen unes necessitats concretes a la nostra ciutat. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, en primer lugar, como no puede ser de otra 
manera, darle las gracias a la regidora Eva Palau por su predisposición, y con mucho 
gusto se han hecho estas enmiendas. 
Y darles las gracias a los grupos por su apoyo. 
Muchas gracias. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
prèviament, com sé que hi ha algun familiar per aquí de persones, de nens amb 
aquest trastorn, doncs, permetin-me que anunciï que el consistori estem d’acord que 
aquest proper dia 2 d’abril, tal com se’ns ha demanat, l’Ajuntament tindrà il·luminada 
de color blau la façana de l’Ajuntament per conscienciar tota la societat del que és 
aquest trastorn i de les necessitats que tenen les famílies i les persones que el tenen. 
Per tant, que el 2 d’abril la façana estarà de blau per commemorar, en el sentit de 
donar a conèixer més i millor a la societat, el Dia Mundial per a la Conscienciació 
sobre l’Autisme. 
I passem, doncs, a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la proposta? 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció per sol·licitar la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu 
de comunicació a través de símbols a Girona i la celebració del Dia Mundial per a la 
Conscienciació de l’Autisme, presentada pel Grup Municipal de Ciutadans. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la moció 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. 
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19. Moció  que  presenta  el  Grup  municipal  C's  per  abandonar  l'AMI  i  destinar 
més recursos a polítiques socials. 
El pluralisme polític és un principi rector i superior de la nostra Constitució (article 1) i 
del nostre Estatut d'Autonomia (article 4). 
El pluralisme polític és un principi instrumental que serveix com a garantia de la 
nostra democràcia. 
Com a tal, tots els poders públics han de perseguir en la seva actuació, tan el 
respecte com la seva promoció en benefici del conjunt de la ciutadania. 
En conseqüència, tal i com s'ha pronunciat el Tribunal Suprem, les corporacions 
locals,  com  els  Ajuntaments,  deuen,  a  través  dels  actes  i  acords  que  emanen dels  
seus  òrgans,  perseguir  la  promoció  i  el  pluralisme  polític  en  tot  cas,  i abstenir-
se  en  conseqüència,  de  promoure  qualsevol  iniciativa  que,  per  molt legítima, 
impliqui separar-se de l'absolut i íntegre compliment de dit principi. 
Per tant, tal i com ha recollit recentment el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona, en la seva sentencia de 16/2017, per molt legítims que puguin ser els  
seus  fins  des  d'un  punt  de  vista  polític  per,  al  menys,  una  part  de  la 
ciutadania, un  acord de ple d'un Ajuntament que tingui valor d'acte jurídic d'adhesió a 
"l'Associació de Municipis per la Independència" i del que es generi, per exemple, la 
obligació de contribuir econòmicament amb dita associació amb el càrrec al 
pressupost  públic, no  és  conforme  amb  el  principi  de  pluralisme polític i, per tant, 
és nul. 
1. Procedir a revisar l'acord de ple del dia 12 de desembre del 2011 per no oferir un 
complert, absolut i íntegre respecte al principi de pluralisme polític i procedir a la 
immediata revocació del mateix. 
2. Destinar qualsevol quantitat de diners resultat de dita revisió i efectiva revocació a 
polítiques socials. 
3. Procedir a sol·licitar la immediata baixa d'aquest Ajuntament de l'Associació de 
Municipis per la Independència (AMI). 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara a 
substanciar la moció número 19 –disculpin–, el punt número 19, que en aquest cas es 
tracta d’una moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per abandonar l’AMI i 
destinar més recursos a polítiques socials.  El substanciarà 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. Bé, els he de dir que aquesta 
moció ens resulta, doncs, incòmoda de presentar i ens resulta incòmoda no perquè no 
sigui necessària, sinó perquè és una constatació més que un ajuntament destina 
recursos econòmics a elements que són més que DE dubtosa legalitat i que, a més a 
més, aporten zero: aporten zero resultats, aporten zero convivència i aporten zero 
cohesió. 
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Mirin, no ens enganyarem, la quota de l’AMI és disposar de recursos públics per dur a 
terme finalitats contràries a l’ordenament jurídic, i això ni aquest Ajuntament ni cap 
altre que es basi en la llei ho pot fer. 
Com ja s’ha dictaminat a Reus, no és legalment possible que una institució pública 
adopti posicions polítiques alienes a les seves competències, perquè això suposaria 
imposar el posicionament a tots els habitants del municipi. Però menys possible és 
encara si aquest posicionament contradiu la Constitució. 
No oblidem que els ajuntaments només poden associar-se per exercir les seves 
competències o feina d’interès comú, i l’AMI [no] ho és, perquè es tracta d’una 
associació amb clara vocació independentista que en comptes de crear vincles tracta 
de fer volar ponts en l’interès comú.  
A més de la lectura política, hem d’analitzar també la lectura social, i la moció en 
aquest sentit busca una aplicació real, pràctica i social a recursos destinats avui en dia 
encara no sabem a què. 
Algú dels aquí presents ens podria indicar exactament què ens aporta l’AMI: estudis, 
informes, propostes de millora per als ciutadans de Girona? Mirin, el nostre Ajuntament 
té necessitats socials urgents que en ocasions no troben solució per manca de 
recursos. No té, doncs, tota la lògica del món que [no] es facin servir diners que, per 
altra banda, no obtenen cap mena de resultat?  
Si us plau, nosaltres els demanaríem que deixem de vulnerar drets, laminant així la 
nostra legitimitat, i que ens centrem en la solució dels problemes reals, no aquells que 
alguns s’inventen. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray… 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies… (la senyora Veray estossega) –perdó–
gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, el meu grup municipal donarà suport a aquesta moció, com no podria ser d’una 
altra manera. Ara bé, no crec que sorprengui ningú: fa sis anys, més de sis anys que 
ple rere ple demano a aquest equip de govern, amb el senyor Puigdemont al 
capdavant, que és qui ens va posar a l’AMI, fins i tot en el Ple, va ser-hi un ple, al 
senyor Ballesta i a la senyora Madrenas. Per tant… 
Bé, jo entenc, eh?, que el Grup de Ciutadans hagi decidit –suposo que també per 
quedar bé davant dels seus votants– presentar aquest tipus de moció, però jo, 
sincerament, crec que no fa falta una moció per demanar-los constantment que 
abandonin l’AMI; és una cosa que saben que jo els demano cada mes. I, per tant, com 
no podria ser d’una altra manera, votaré aquesta moció, però ja dic: gràcies per 
presentar, però fa sis anys que el meu grup municipal i jo mateixa com a portaveu estic 
insistint que aquest Ajuntament abandoni l’AMI. I ja no tant perquè legalment si la llei 
cap aquí o cap allà, que també, però no tornaré a repetir el que ha dit la senyora 
Pujola, que jo comparteixo, sinó sobretot per un tema molt clar, i és el respecte que 
nosaltres considerem que ha de tenir l’alcaldessa i l’equip de govern d’aquest 
Ajuntament a la representació que té de tots els ciutadans. I formant part de l’AMI 
només en representa una part. 
Nosaltres saben que no els hem qüestionat mai que ens integrem a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis, perquè són una 
federació i l’altra una associació que representen els municipis en termes generals i 
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sense entrar a fer la política de si a favor o en contra de la independència. Ara bé, 
quan se posen dins d’una associació que el seu nom ho diu tot, Associació de 
Municipis per la Independència, i passen només a defensar i a representar una part, 
nosaltres creiem que perden la legitimitat i el respecte al que creiem que hauria de ser 
la institució, en aquest cas l’administració municipal i, per tant, l’equip de govern, vers 
tots els gironins, que n’hi ha alguns que estan a favor de la independència, però també 
n’hi ha molts que no hi estan. I aquesta és la raó per la qual jo hi seguiré insistint cada 
mes; avui no ho faré a precs i preguntes, perquè ja hi ha hagut la moció, però el mes 
que ve li tornaré a demanar a precs i preguntes que l’abandoni, perquè crec que és el 
que es mereixen els gironins, que destinem tots els recursos que té aquest Ajuntament 
a fer polítiques de la ciutat i per a la ciutat i que siguin palpables i que tinguin un retorn 
a tots els ciutadans i no que es dediquin a donar diners a una associació que de 
veritat, senyora Madrenas, no tenen cap retorn de cap tipus per als gironins i les 
gironines, els diners que vostès donen a l’Associació de Municipis per la 
Independència. Independentment per als independentistes o per als no 
independentistes; no té retorn per a cap ciutadà de Girona. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados… 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
El nostre grup no hi donarà suport pels següents motius: la sentència a què feu 
referència es tracta d’una sentència política sense cap raonament jurídic; no s’entén 
que un jutge d’un contenciós administratiu sentenciï la independència de Catalunya 
sigui inconstitucional. I que tretze jutges d’altres poblacions de Girona i de Barcelona 
tenen un criteri contrari. 
I, per acabar, el que han de fer és treballar perquè els ciutadans de Catalunya puguin 
tenir llibertat mitjançant un referèndum vinculant quin futur volem. Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I disculpin, abans 
de passar-li la paraula, que m’he descuidat del senyor Quim Rodríguez, que en aquest 
cas faran un vot separat. 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Exactament. Com que volem fer un vot 
separat, doncs, manifesto que el nostre grup ens abstindrem en aquesta moció.  
Jo, contràriament al que em sembla que he entès al principi, crec que sí que hi ha una 
llei municipal de règim local que permet que es formi part d’aquestes associacions, 
eh? 
Ara bé, quedi clar, com vostès saben, que nosaltres no som independentistes. En el 
seu moment, quan es va proposar l’adhesió, de formar part de l’AMI, doncs, el nostre 
grup ja hi va votar en contra. Però creiem que si una majoria d’aquesta corporació, i 
crec que és així, vol formar-ne part, nosaltres respectarem aquesta decisió. Moltes 
gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora 
Roca… 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres hi 
votarem en contra. Estem ideològicament molt lluny, ja ho saben, dels seus 
posicionaments. 
Per començar, li he de dir que si per salvar les polítiques socials d’aquest Ajuntament 
hem d’anar a rescatar quotes de 13.000 euros, doncs, pobres… (veus de fons) –vuit?, 
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mira, encara menys–, pobres de nosaltres. I segur que l’Ajuntament en paga moltes 
més, de quotes, eh?, i, en canvi, vostès només es fixen en aquesta.  
Però això és l’anècdota, el que és inapel·lable és que d’aquests vint-i-cinc regidors que 
som aquí, en som divuit que pertanyem a formacions independentistes i que 
representem un nombre de ciutadans molt superior al que representen els set regidors 
dels altres partits. Doncs, votem la moció perquè això és democràcia. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora Maria 
Àngels Planas… 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en els darrers 
temps és veritat que han anat sorgint moltes associacions, organitzacions i institucions 
que creen el seu espai de debat per tal d’obtenir i sumar esforços per a la creació de 
l’estat propi de Catalunya. L’AMI és una d’aquestes associacions, que està constituïda 
de manera legal, i als seus estatuts –que suposo que vostè no s’ha llegit els seus 
estatuts– podrà comprovar que més enllà de, bé, els fets vinculats a la independència, 
que hi són i per nosaltres és ineludible i és molt important que hi siguin, és la principal 
qüestió per la qual estem també en aquesta associació, però, a més a més, fa altres 
coses, i també cal que la gent ho sàpiga, com és crear una xarxa de promoció exterior, 
principalment en el marc de la Unió Europea; promoure el finançament propi per als 
municipis; buscar sinergies a altres àmbits, tant empresarials com financers. 
Nosaltres defensem l’acord a què vam arribar el desembre del 2011, l’adhesió a l’AMI, 
i, a més a més per majoria, per tant, una majoria del consistori ho va voler; la majoria 
dels ciutadans ho volen, que som als quals representem aquest consistori. I vostès ja 
saben, jo no sé com els ho haig de dir per activa o per passiva, perquè cada vegada 
que hem volgut negociar m’han posat sobre la taula marxar de l’AMI, i fins i tot quan 
hem estat en situacions de no aprovar a vegades alguna proposta, sempre els hem dit 
l’AMI és innegociable; per nosaltres estar en una associació el principal objectiu de la 
qual està vinculat a la independència és innegociable. I ho hem dit sempre, fins i tot en 
situacions a vegades difícils que ens hem vist de no poder aprovar coses. 
Per tant, per nosaltres és un no, és innegociable aquesta qüestió. Vostès això ja ho 
saben. I només dir-los que per nosaltres sí que en el segon punt, quan estan parlant 
de polítiques socials, és que ben bé que és barrejar les coses, perquè si ens hem 
d’anar a fixar amb aquests 8.000 euros de polítiques socials quan nosaltres hi hem 
posat més de 5 milions d’euros en aquests darrers anys, és que la cosa està molt 
malament. Està fatal si hem d’anar a discutir aquests 8.000 euros. La millor política 
social és aconseguir la independència. 
I, per tant, una vegada més veuran que la majoria d’aquest consistori vol que seguim 
adherits a l’AMI, la majoria dels ciutadans volen que estiguem en una associació 
vinculada a la independència. Moltíssimes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, tenen el 
minut final de… 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, gràcies, 
senyora Veray, pel recolzament a aquesta moció. Bé, li haig de dir que fa sis anys jo 
en tenia disset, tenia una mica complicat ser regidora, si ho hagués sigut, cregui’m que 
ho hagués presentat. 
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I, senyora Planas, jo he preguntat que què aporta l’AMI a Girona, vostè no ha sigut 
capaç ni de dir-me una sola cosa. 
I hi ha una cosa que sí li vull deixar clara, senyora Planas, perquè vostè ha dit una 
veritat a mitges: sí, és cert que quan nosaltres hem negociat tant pressupostos com 
ordenances li hem posat el tema de l’AMI, cosa que no negaré, però també admeti que 
el tema de l’AMI mai ha sigut condició sine qua non perquè nosaltres no seguíssim 
negociant ni fent propostes de ciutat. Per tant, senyora Planas, les veritats, veritats; no, 
veritats a mitges. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Li he de 
confessar que a l’últim punt segurament molts teníem la temptació de poder dir que li 
votàvem a favor, però perquè s’ha assolit l’objectiu, eh?, senyora Pujola. En fi, passem 
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 de Ciutadans per abandonar l’AMI i destinar més 
recursos a polítiques socials, amb els vots a favor dels grups municipals Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’abstenció del 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
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 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. 
A favor: 
Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
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Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

20. Moció que presenta el Grup municipal de la CUP-Crida per Girona per tal 
que  es  retiri  el  projecte  d'unificació  del  Centre  d'acolliment  Mas  Garriga  i 
Misericòrdia. 
La present Moció no s’entén ni aprovada ni desestimada i en virtut del principi 
de vinculació dels actes propis es pot tornar a presentar la mateixa. 
El Centre d'Acollida La Misercòrdia s'inaugura com a hospici sota el règim franquista 
l'any 1963. L'any 1997 es fa necessari, amb caràcter urgent, traslladar els nois  
adolescents  fora  del  centre  per  greus  incidents  de  violència i abusos. Vint anys més 
tard, el passat mes de gener, la DGAIA comunica sense consulta prèvia als infants ni 
educadores que torna a traslladar els adolescents al mateix edifici reproduint un 
model fallit, anacrònic i que va ser tancat d'urgència. 
La Consellera Dolors Bassa i el director general de DGAIA Ricard Calvo, des del 10  
de juny del 2016 promocionen als mitjans de comunicació que: "La Generalitat  
substituirà  els grans  centres  d'acollida  per  pisos amb un màxim de deu nens". Aquest 
projecte de macrocentre, a més, contradiu la moció aprovada per  unanimitat  al  
Parlament de Catalunya el 9 de febrer del 2017 per tots els grups amb representació 
present en aquest ple. 
Davant d'aquests fets, les educadores de La Misercòrdia manifesten al Síndic de 
Greuges de Catalunya el seu desacord i presenten denúncia. Entenen que és un 
retrocés, que és advers al model d'intervenció educativa integrat en la comunitat, que 
el projecte és segregador i revictimitza els infants. El Síndic resol de manera 
contundent que: 
"Aquest projecte, en definitiva, vulneraria  els  drets  dels  infants i adolescents tutelats 
a la recuperació física i psicològica quan han estat separats de la seva família per 
trobar-se en situació de desemparament i suposaria un clar retrocés en el procés 
iniciat cap a un model el màxim de desinstitucionalitzador possible de  la  infància  
tutelada  a Catalunya i al  model  de  centres  petits  integrats  en  la comunitat" 
"suggereixo que de manera immediata retireu el projecte d'unificació del centre Mas 
Garriga i La Misericòrdia en les instal·lacions que ocupa actualment el Centre 
d'Acollida La Misericòrdia i valoreu la utilització d'aquest equipament per a un altre ús 
més apropiat a les seves característiques funcionals i materials" 
"Us suggereixo que, per contra, encamineu les vostres actuacions a procurar que els 
centres d'acollida responguin també als estàndards de qualitat dels centres 
residencials actualment aplicables,i es redueixi el nombre de places existents procurant 
que  les  unitats  residencials  noves  s'assemblin  el  màxim  a  una  llar familiar" 
Entenem de la mateixa manera que el Síndic que es vulneren els següents drets dels 
infants: 
- Directrius sobre les modalitats alternatives de la cura dels nens aprovades per  
l'Assemblea General de Nacions Unides, l'any 2010, art. 23. 
- L'article 21.3 de la LO de Protecció jurídica del menor. 
-  L'article  132  i  111  de  la  Llei  14/2010  de  drets  i  oportunitats  en  la  infància  i 
adolescència. 
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- Els estàndards de qualitat en acolliment residencial publicats pel Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, publicats l'any 2012, apartat (1.2.2) 
- El Programa Marc per als Centres Residencials publicat per la Direcció General  
- El punt 2.3 del Pacte per la Infància. 
Per acabar, no donar suport actiu als arguments del Síndic suposa contradir la 
moció presentada a l'ajuntament  de  Girona el 14 de març del  2016 pel grup municipal 
CiU i a la que es van adherir la resta de grups municipals per sol·licitar el  segell  de  
reconeixement  de  ciutat  amiga de la Infància amb la voluntat de contribuir activament 
a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets dels Infants a la nostra ciutat. 
Per  tot  això,  els  educadors i educadores del centre d'acolliment Misericòrdia 
sol·liciten que s'aturi el trasllat del centre Mas Garriga a les instal·lacions del Puig d'en 
Roca i han iniciat diverses accions per aconseguir-ho. És en aquest sentit que,  fent  
nostres  les  seves  demandes,  el  grup  municipal de  la  CUP-Crida  per Girona proposa 
al pla de l'Ajuntament de Girona els següents punts d'ACORD: 
Primer. - Exigir a la DGAIA que, seguint les recomanacions del Síndic de Greuges  de  
Catalunya, retiri el projecte  d'unificació del centre  Mas  Garriga  i Misericòrdia en les 
instal·lacions que ocupa actualment el Centre d'Acolliment la Misericòrdia i eviti així la 
creació d'aquest macrocentre. 
Segon. - Treballar amb la DGAIA la cerca d'habitatges al municipi amb les condicions  
adequades  per  acollir  el  servei  de  centre  d'acolliment  a  partir dels criteris  previstos  
i  que  tenen  com  a  objectiu  principal  el  màxim  benestar  dels menors tutelats. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a donar compliment 
a la darrera de les mocions del Ple d’enguany. És una moció que presenta, en aquest 
cas, el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona per tal que es retiri el projecte 
d’unificació del centre d’acolliment Mas Garriga i Misericòrdia. I 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): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, 
aquesta moció té l’objectiu principal que és intentar aturar la ubicació en un mateix 
edifici del centre d’acollida Mas Garriga i el centre d’acollida Misericòrdia.  
Per què? Per què volem aturar aquesta ubicació en un mateix edifici? Doncs, miri, li ho 
diré amb paraules del Síndic de Greuges de Catalunya: «La iniciativa contradiu el 
model que es deriva dels estàndards internacionals… (veus de fons) 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, té raó, senyora Pèlach, 
d’haver parat, eh? Tornem a recuperar el temps i continuï, si us plau. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Li ho diré amb paraules del 
Síndic de Greuges de Catalunya: «La iniciativa que proposen d’ubicació en un mateix 
edifici del centre d’acolliment Mas Garriga i el centre d’acolliment Misericòrdia 
contradiu el model que es deriva dels estàndards internacionals, la Llei d’infància i 
altres instruments interns. També contradiu el programa marc de centres aprovat per 
la DGAIA, que preveu que els centres de protecció reprodueixin al màxim possible el 
model de vida familiar, amb dimensions reduïdes. També contradiu el Parlament de 
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Catalunya i la moció que acaba d’aprovar sobre la dignificació de l’atenció a la 
infància, que preveu centres residencials de deu o dotze places i tendir cap a aquest 
model. Però, a més a més, fins i tot contradiu les mateixes declaracions de la 
consellera o del director general, que afirmen que s’ha de tendir cap a aquest tipus de 
centres residencials.» 
Per tot això, creiem, doncs, que aquesta proposta d’unificació d’aquests dos centres 
d’acolliment és un retrocés, és un retrocés que significa una vulneració del dret a la 
recuperació física i psicològica dels infants i adolescents tutelats, que és, per tant, 
aquell objectiu que ha de prevaldre. I això ho reconeix també, doncs, un estudi que ha 
estat cuinat, precisament, aquí a la UdG, que es diu El benestar subjectiu dels 
adolescents tutelats a Catalunya. Aquest estudi, precisament, explica i reflecteix com 
els centres massificats vulneren aquest dret de la recuperació. 
Aquesta proposta d’unificació, a més a més, agreuja les deficiències dels centres 
actuals, d’aquells centres que ja funcionen actualment, o sigui, per separat, diguéssim, 
del Mas Garriga i de Misericòrdia. I aquestes deficiències són moltes, perquè estem 
parlant de sobreocupació, estem parlant de l’allargament dels períodes d’estada, 
estem parlant d’incompliments de ràtios, estem parlant que tot plegat genera unes 
conseqüències per a la salut, tant per als professionals com per als menors, molt 
importants. 
A més a més, estem en contra d’aquesta decisió perquè és una decisió que no ha 
estat consultada –no ha estat consultada– ni als menors afectats, reconeixent que el 
dret a la participació dels infants, doncs, és un dret reconegut per a la infància, i 
tampoc ha estat consultada ni amb els educadors ni amb els referents, i, per tant, amb 
tots aquells professionals que creiem que hi tenen molt a dir. 
Per tot això, i a més a més, pel compromís de Girona a la protecció de la infància –
recordem que no fa gaire ens adheríem com a ciutat amiga de la infància–, avui creiem 
que el Ple de Girona hauria de fer costat a aquestes reivindicacions i hauria d’aturar o 
treballar per aturar aquesta operació; hauria de comprometre’s en aquest sentit i 
també facilitar la reconducció d’aquest model caduc cap a un model de consens. I 
aquest model de consens és evident, perquè, precisament, és el que reclamen tots 
aquests diferents documents i aquestes declaracions que ja he esmentat anteriorment, 
que són centres residencials petits, integrats a la ciutat i que s’acostin al màxim a un 
model de vida familiar. 
Per tot això, demanem, doncs, que el Ple d’avui doni suport a deixar enrere aquest 
pas, que és un retrocés, i, en canvi, fer un pas endavant cap a un model de futur. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray… 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo li he de dir, 
senyora Pèlach, que hi ha una cosa de la moció que m’ha sabut molt de greu i que 
hagués preferit que no ho barregés, i és on diu que si avui no es dóna suport a 
aquesta moció –que, segons vostè, és donar suport als arguments del síndic– suposa 
contradir la moció presentada a l’Ajuntament en relació amb la Convenció sobre els 
drets dels infants a la nostra ciutat. Crec sincerament que tota aquesta part se la 
podria haver estalviat, i que, home, posa en dubte una cosa que crec que va ser el 
consens de tots, que vam treballar-hi molt i que hauríem de fer que prevalgués per 
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sobre de qualsevol argument polític o justificació política que avui vostès vulguin donar 
a la presentació d’aquesta moció. 
Nosaltres ens abstindrem. Ens abstindrem per tres motius principals. Primer, perquè hi 
ha en aquests moments negociacions en curs i, per tant, nosaltres volem ser molt 
respectuosos amb allò que s’està parlant des de l’Ajuntament amb el centre, des de la 
mateixa Generalitat amb els sindicats. I, per tant, creiem que hem de ser 
respectuosos, veure com acaben, on porten tot aquest diàleg, aquestes negociacions i 
aquest intentar arribar a acords, i després, doncs, pronunciar-nos en relació amb el 
que acaba sent, si és que no hi estem d’acord o discrepem en algun moment. 
Segon. Miri, nosaltres posem sobre la taula el debat de quin model volem a partir 
d’ara; en podem debatre. El que no es pot fer és deixar perdre allò que hem fet i la 
inversió que s’ha fet. Miri, les paraules del seu company, del senyor Salellas: «Allò que 
no es fa servir té un cost.» I tant, i en aquest cas passaria això: la inversió feta en 
aquest equipament que ara tornarà –tornarà– a tenir els adolescents i els infants que 
estan al centre la Garriga ha costat diners, i tenir-lo tancat i no utilitzar-lo també tindria 
un cost. Són les seves paraules, senyor Salellas. S’ha d’aplicar tot sempre, no només 
en allò que els convé a vostès. 
Per tant, aquestes tres raons. 
Volen debatre del model? Debatem. Perquè el nou model, que hi estic d’acord i jo puc 
compartir-lo, no es fa d’un dia per a l’altre, també vol molta conversa, molt diàleg i 
molta negociació. O és que es pensa que el dia que vostè comenci a dir a la ciutat de 
Girona «en aquest carrer, en aquest bloc, un pis…» no vindran a dir-li que no el volen? 
Alguns el voldran, altres no. Caldrà també parlar, caldrà trobar punts d’acord, punts 
d’equilibri. Per tant, tot vol un període de diàleg i de negociació. I en cada moment hem 
de fer el que hem de fer. Creiem que ara hem de deixar treballar, com s’està treballant, 
veurem com acaben les negociacions. Jo el que sí demano és que el Govern, doncs, 
ens expliqui com porten tot aquest tema i on acaba tot això. I respectem els tempos i 
en cada moment allò que s’està fent per part de l’equip de govern, perquè li ho dic, no 
podem substituir un model per l’altre sense ni tan sols parlar-ne, i és el que pretenen 
vostès: «no, un per l’altre, no parlem amb ningú i si vénen problemes, és igual.» 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Se li ha acabat el temps. 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Hi estic d’acord. Ja acabo. Segur que vostès si 
després se’ls vénen a queixar presentaran una moció contrària a la d’avui, n’estic 
convençuda, ja ho sé. Però això no és ser coherent, sincerament. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pujola… 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, hem de dir que 
darrere d’aquesta moció hi ha un fons extremament delicat: no hem d’oblidar que 
parlem d’infants, que al cal i a la fi són els més vulnerables de la nostra societat, i a 
més, infants en una situació familiar extremament complicada, cosa que fa que aquest 
tema sigui encara més sensible. 
Hem d’agrair als educadors del centre Mare de Déu de la Misericòrdia els documents 
que ens han fet arribar, igual que a la resta de grups, així com el seu temps, doncs, 
explicant-nos quina era la situació. Però creiem que hem d’anar més enllà, que no ens 
hem d’aturar aquí. Òbviament, aquí el senyor Calvo, com a director general de la 
DGAIA, juga un paper, doncs, importantíssim. Hem de donar també les gràcies tant a 
la Marta Seguí, la directora del centre, com a la Marta Casacuberta, la responsable 
dels Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona. Gràcies a la seva 
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predisposició a explicar-nos i a ensenyar-nos de primera mà les instal·lacions i a 
explicar-nos, doncs, com seria la gestió d’aquest centre. 
Ara bé, si una cosa hem de tenir clara és el sistema de protecció que hem de tenir, i 
aquest ha d’anar enfocat, tal com indiquen les Nacions Unides, a un model de centres 
més petits per així poder atendre millor els infants. 
Una vegada visitats els centres, hem de dir que sí que és cert que aquests infants 
estaran separats, que cada edifici és independent, amb les seves aules, les seves 
habitacions i els seus espais de lleure; no obstant, també és cert que aquests dos 
edificis es poden comunicar a través d’unes portes d’emergència, i que, per tant, és de 
vital importància tenir un control exhaustiu d’aquestes portes per no tenir cap ensurt. 
Creiem que a nivell de seguretat, les portes amb el sistema antipànic haurien de 
reforçar-se amb un sistema, doncs, de ventoses o electroimants per assegurar que si 
no hi ha cap emergència i que, per tant, l’alarma no es dispara, aquelles portes estaran 
bloquejades, impedint així el traspàs d’adolescents d’un edifici a l’altre, fet que pot ser 
o pot resultar molt greu. 
Però si una cosa tenim clara és que el centre no està encara acabat, que cal precaució 
en les paraules de tots i cadascun de nosaltres. Per part nostra no podem criticar el fet 
que es vulguin trobar solucions, tot i que no compartim la decisió del senyor Calvo com 
a director general de la DGAIA. Si en alguna cosa estem d’acord és que és necessari 
que des de l’Ajuntament es treballi conjuntament amb la DGAIA per així poder trobar 
ubicacions per acollir el servei de centre d’acolliment. No hem d’oblidar tampoc que cal 
celeritat, cal celeritat tant a l’Ajuntament com a la DGAIA en la recerca d’aquest nou 
espai. 
Cal recordar que Girona no disposa de cap CREI i que, per desgràcia, aquest és un 
centre especial que necessitem a la nostra província per així poder donar sortida a tots 
aquells nens i nenes que necessiten una educació especial.  
Per tant, nosaltres ens abstindrem en la votació de la moció. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Calvo… 
Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta moció ha 
afavorit que dos anys després d’estar nosaltres aquí compartint molts de debats, tots 
els grups polítics s’hagin interessat per una qüestió cabdal que és la protecció de la 
infància, aquests dos-cents nens i nenes que tenim a la província de Girona i que han 
de ser tutelats. Tots els grups polítics –sé que la CUP ja ho coneixia, per tant, no ens 
ho ha demanat– han demanat fer una visita a aquest espai. 
Mirin, és un tema que també té un contingut tècnic important: quan es parla d’un 
macrocentre, és un titular; quan es parla de centres residencials, compartim totalment 
el que la CUP expressa. I jo crec que és important fer aquesta diferenciació. 
Nosaltres quan hem arribat tenim un model, i el model és el que defensem de centres 
residencials, que són aquells centres on els nens i les nenes han d’estar durant un 
temps. I per això pensem que han de ser de deu places, i així una moció al Parlament 
també ens ho ha indicat. Però altra cosa són els centres d’acolliment, perquè els 
centres d’acolliment el que han de fer és atendre urgències, urgències que a la 
província de Girona són moltes, moltíssimes i que requereixen un espai més gran. I 
per això, el nostre model, el model que defensem són centres d’acollida de trenta 
places. 
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En aquest sentit, fixin-se que quan arribem nosaltres hi ha un acord de govern de l’any 
2003 que el que fa és, amb una sèrie de modificacions del projecte, estimar que a 
aquestes alçades el que hauríem d’estar obrint és un centre d’acollida de cent cinc 
places, eh?, que és el que es presenta com a registre de servei, cent cinc places. I a 
més a més, un annex, un altre edifici que és un centre residencial d’educació intensiva 
de vint places, en aquest cas, per a noies. I quan arribem nosaltres i ens trobem amb 
aquest acord de govern del 2003, amb aquests diferents projectes de remodelació, el 
que diem és nosaltres no farem un centre d’acollida de cent cinc places, perquè 
defensem un model que tenim molt clar, que és un centre d’acollida de trenta places. I 
al costat, en aquest altre edifici… Perquè aquest Ple de l’Ajuntament ha vist com 
reiteradament s’han anat presentant diferents projectes d’aquesta reforma, que –ho 
recordo– ha durat dotze anys i ha comptat amb el consens polític de tothom, tant de la 
Generalitat com de l’Ajuntament. En aquest edifici annex el que decidim fer és vint 
places més de centre d’acollida, un centre d’acollida nou que no comparteix ni equip 
educatiu, que no comparteix entrada, que no comparteix pràcticament res. I el que sí 
que compartiran, perquè a vegades quan comencem a parlar d’aquests col·lectius i 
d’aquests nens, tendim a despersonalitzar-los, és que aquests nens han estat 
convivint junts durant més d’un any i mig a l’actual centre d’acollida Mas Garriga i que 
aquests nens aniran junts a l’institut i que aquests nens poden i han de conviure. 
Perquè nosaltres defensem la coeducació, defensem l’educació mixta en qualsevol 
dels aspectes que tenen a veure amb el fet que un infant creixi.  
És cert que no està exempt de dificultats. A la moció posaven l’any 97. Mirin, 
l’educació social, eh?, la primera promoció d’educació social és del 96 i els educadors 
socials són els experts a treballar en la infància i l’adolescència. I a aquests són als 
quals hem de reforçar la feina que fan i hem de seguir pensant en el mèrit que té 
treballar durant molts anys en unes situacions complexes i complicades on no han 
pogut, segurament, tenir tot el recolzament que necessitaven. I per això, nosaltres, 
quan hem entrat i hem arribat, el que hem volgut fer és un pla de xoc, un pla de xoc 
per a tots els centres propis. Per a tots.  
I la consellera directament està realitzant reunions de treball amb tots els equips dels 
centres propis, perquè estem dimensionant tots els centres propis… 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Han passat els tres minuts, 
senyor Calvo. 
Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Bé, estem dimensionant tots els centres propis, els 
que serien residencials amb deu places i els centres d’acollida de trenta. I així ho vam 
explicar a l’adjunta al síndic, perquè l’adjunta no ens havia comunicat res, i jo crec que 
finalment ho ha entès. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque… 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres respecte a 
aquesta moció, i n’hem estat parlant, per descomptat, amb el senyor Calvo, amb els 
representants sindicals dels treballadors i treballadores del centre i amb el Grup 
Municipal de la CUP, podem compartir, i de fet no només compartim, sinó que així ho 
hem traslladat al senyor Calvo en converses que hem tingut prèvies a la presentació 
d’aquesta moció, que ens sembla que la unificació no respecta el model, efectivament, 
que s’havia treballat de petits centres, més reduïts, tal com es va aprovar al Parlament 
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i com el mateix síndic en el seu informe, doncs, posava sobre la taula. Per tant, 
compartim el fons d’aquesta moció.  
Però és cert també que, a iniciativa del mateix Ajuntament i de l’equip de govern, es va 
demanar una reunió amb la consellera perquè ens va semblar que també era bo, 
doncs, explorar la via de la negociació i de parlar directament amb la consellera per 
veure fins a quin punt aquesta decisió podia o no podia ser replantejable, que és el 
que estem esperant en aquests moments. I, per tant, ens semblaria contradictori 
manifestar-nos definitivament sobre un tema, doncs, que estem esperant poder-ne 
parlar amb la consellera directament en propers dies. 
Senyor Calvo, jo li haig de dir que després d’escoltar-lo a un li venien ganes de votar-hi 
a favor per les següents qüestions: no és acceptable que vostè digui: «podia haver 
estat de cent cinc places i només serà de trenta», quan el model parla de deu o dotze. 
És una…, miri, permeti’m l’expressió, amenaça que no ens sembla que vagi a 
contribuir al bon clima que han de tenir aquestes converses en la pròxima visita. 
I no parli de consens amb l’Ajuntament, perquè l’Ajuntament, de fet, vostè està parlant 
de l’any 2006, si no ho recordo malament; amb l’equip de govern actual no hi havia 
hagut converses sobre aquesta unificació. Sí sobre altres recursos, però no sobre 
aquesta decisió. Per tant, consens amb l’Ajuntament, amb l’equip de govern actual no 
només no hi ha hagut consens, sinó no hi ha hagut ni converses. 
I el que manifestem com a equip de govern, i amb l’alcaldessa a la pròxima visita, no 
és només una opinió política, també és tècnica. Nosaltres, com sap, semblava que 
vostè era l’únic titular de la preocupació sobre la infància; sota la nostra responsabilitat 
hi ha serveis també d’atenció a la infància com l’EAIA. I la seva opinió també és la que 
traslladem com a valoració tècnica en aquestes reunions que hem mantingut i les que 
tindrem en un futur. 
Per tant, ens veiem obligats pels tempos a abstenir-nos en aquesta moció. Ens hagués 
agradat també que l’haguessin pogut presentar el col·lectiu de treballadors i 
treballadores; ens hagués semblat, doncs, més interessant escoltar la seva veu, i hi 
havia temps de fer-ho en el Ple d’abril. I, de fet, no descartem el fet que en el Ple 
d’abril, doncs, es pugui presentar una moció per part dels treballadors i treballadores. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ha clavat els tres 
minuts exactes. Si vol… Exacte, senyora Pèlach, ara m’havia despistat de qui havia 
presentat la moció. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, efectivament, la proposta de la 
DGAIA, com dèiem, no respecta el model; no respecta el model i aquesta és una 
moció que va de drets –va de drets–, que es garanteixen aquests drets dels nens i 
nenes, doncs, en els centres petits, com ja hem explicat i com la majoria de gent aquí 
hi ha estat d’acord. 
I aquests drets, doncs, serveixen tant en els centres d’acollida d’urgència, on les 
estades…, perquè la teoria pot dir el que vulgui, però la realitat diu que les estades 
se’n van sovint més enllà d’un any, com en els centres residencials. Perquè els nens, 
doncs, tenen drets tant a un lloc com a l’altre. 
I el diàleg aquest, doncs, a nosaltres també ens hagués agradat que el presentessin 
els treballadors, però, precisament, són aquests treballadors i treballadores que davant 
la manca de diàleg i de negociacions que porten arrossegant durant molt temps han 
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demanat i ens han demanat que presentem, no només a nosaltres, sinó a tots els 
grups, aquesta moció. I així nosaltres ho hem recollit i ho hem tirat endavant. I, 
precisament, és perquè aquests treballadors segurament desconfien d’aquest diàleg 
que ara amb presses i a corre-cuita vostès diuen que faran, però que no hi ha sigut 
fins ara, perquè, com vostès han reconegut, des de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i a l’Adolescència, fins ara no s’havien adreçat a l’Ajuntament ni havien 
compartit aquell projecte. 
Voti a favor, senyora Paneque, voti a favor, de motius en té. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  

Passarem, doncs, a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

Sotmesa a votació la Moció i en haver-hi un empat, ni s’aprova ni es desestima, i es 
passarà a una segona votació, 
PRIMERA VOTACIÓ 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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.  
A favor: 
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): Com hi ha hagut un empat de 
vots a favor i vots en contra, hem de procedir a una segona votació per si hi ha algun 
canvi en el sentit del vot. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Abstencions? 

SEGONA VOTACIÓ 
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Sotmesa la MOCIÓ a la segona votació i continuant l’empat, no s’entén ni aprovada ni 
desestimada i en virtut del principi de vinculació dels actes propis es pot tornar a 
presentar la mateixa. 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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.  
A favor: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, en aquest cas, ni s’aprova 
ni es refusa, però no vincula, no ha quedat vinculada, aquesta moció, que es pugui 
tornar a presentar en el proper Ple. Per tant, no hi queda la vinculació de no-
presentació, d’acord?, però no ha quedat aprovada ni tampoc ha quedat refusada. 
 
MOCIONS URGENTS: 
Moció que presenten conjuntament els Grups municipals CiU, ERC-MES i CUP  
en  condemna  a  la  judicialització  de  la  política  per  part  de  l'Estat Espanyol 
El  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  ha  anunciat  aquest  matí  la 
sentència segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la 
consulta del 9N. Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de 
persones, i que va ser judicialitzat per part de l'Estat Espanyol. 
A Catalunya existeix una molt àmplia majoria social a favor del dret a decidir, i de la  
capacitat de Catalunya per organitzar un referèndum. A diferència d'altres països, 
l'Estat Espanyol ha vetat constantment aquest dret reclamat reiteradament per la  
majoria  social  i  política  catalana.  Tot  plegat  ha  comportat diverses conseqüències, 
la darrera de les quals és la sentència condemnatòria que ha fet pública avui el 
TSJC. 
Per altra banda, i tenint en compte que  les instàncies europees han de vetllar pel 
respecte  de  l'estat  de  dret  per  part  de  tot Estat  membre  de  la  UE,  en  aquest 
moment, la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de   
dret i als valors democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que 
activen els mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no 
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son respectats. 
Per això, des de l'Ajuntament de Girona, acordem: 
1. Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. 
2. Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en nom 
del  poble català, en el moment que sigui procedimentalment  possible, presenti  un 
recurs  davant  el  Tribunal  Europeu  de  Drets  Humans del Consell d'Europa per 
possible vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret. 
3. Instar des del mon local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment 
previst a la "rule of law", per tal que s'activi l'article 7 del Tractat de la UE, que 
regula  el  procediment  en  cas  de  violació dels valors de la UE per  un  Estat membre. 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, continuem. I ara 
continuaríem amb una moció d’urgència, que lamento, perquè els hem passat abans la 
moció, el redactat exacte de la moció, però hi ha un petitíssim canvi perquè ha sigut 
un…, un petit canvi perquè ha sigut un error meu de precipitació. I ho dic perquè no 
ens emboliquem, que deixem l’altra i agafem aquesta, eh?, perquè… (veus de fons) 
Perdó? Sí, ja ho sé, ja ho sé. (Veus de fons.) Si creuen vostès que necessiten un 
minut per llegir-se-la, podem esperar un minut, però un minut és un minut, eh? No,no, 
no, és aquesta. 
(Remor de veus.) 

Ara els ho explicaré. Sobretot no s’emboliquin amb l’anterior, eh?, que és que és 
clavada. 
Moltes gràcies, eh?, senyor Ribas. 
(Pausa.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si s’han pogut llegir la moció… 
Perfecte. No sé si falta algú. Sí que falta algú, és clar, sí que ho sé. Si es poden anar 
incorporant…, si me senten. 
Si els sembla, haurem d’iniciar. 
Molt bé. Doncs, primer de tot, s’hauria d’aprovar la urgència. A veure, es tracta d’una 
moció que presentarem conjuntament la CUP - Crida per Girona, Esquerra-MES i el 
Grup de CiU, que du per títol: Moció en condemna a la judicialització de la política per 
part de l’Estat espanyol, i que ve derivada de la resolució de la sentència que ha 
escaigut avui del Tribunal Superior de Justícia vers Artur Mas, Joana Ortega i Irene 
Rigau per la consulta del 9-N. 
Com és un fet que ha succeït aquest mateix matí i el Ple considerava que era 
important mostrar de forma urgent, doncs, rebutjar el contingut d’aquesta, per això es 
porta per urgència en aquest Ple. Aquesta és la motivació. 
I, per tant, votem, doncs, en primer lloc la procedència de la urgència. 
Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
No hi ha la Laia, eh? 

VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació la urgència de la Moció és aprovada per majoria absoluta dels 
assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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: senyor Lluc Salellas Vilar, senyora Ester 
Costa Fita i senyor Toni Granados Aguilera. 
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. 
Abstenció: 
La senyora Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona), abandona la Sala (essent les 
21:14 hores) i la seva absència equival a l’efecte de la votació, a l’abstenció. 

 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Hem acordat els tres grups 
municipals que explicaré de forma molt breu en què consisteix aquesta proposta, 
aquesta moció, i va amb en relació amb la sentència que avui ha recaigut respecte a 
les figures d’Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau pels fets ocorreguts quan es va 
convocar la consulta del 9-N, aquest procés participatiu en el qual van prendre part 
milions de persones del nostre país i que al final l’Estat espanyol ha volgut acabar 
judicialitzant. I que tot plegat ha comportat diverses i seguirà comportant, evidentment, 
diverses conseqüències, la darrera de les quals és aquesta sentència condemnatòria 
que ha fet avui pública el Tribunal Superior de Justícia. 
I, per altra banda, creiem que és important, doncs, arribat a aquest punt, tenir en 
compte les instàncies europees, aquestes instàncies europees que pretenen vetllar pel 
respecte de l’estat de dret a tot estat membre que conformi que conformi la Unió 
Europea i que desitjaríem que s’erigís en defensora de l’estat de dret a l’Estat 
espanyol i la defensora també dels valors i dels drets democràtics.  
Per això, l’Ajuntament de Girona volem acordar el següent. En primer lloc, rebutjar la 
sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. En segon lloc, 
proposar i recolzar el Govern de la Generalitat quan ho proposi que en nom del poble 
català s’insti un procediment, un recurs davant del Tribunal Europeu dels Drets 
Humans del Consell d’Europa per, nosaltres entenem, la vulneració dels principis 
democràtics i de l’estat de dret que s’està produint durant aquests darrers mesos. I en 
tercer lloc, instar, en aquest cas des del món local, en aquest sentit, doncs, 
procurarem involucrar tot el món local –precisament, per exemple, des de l’AMI–, 
intentarem involucrar el món local perquè insti la Comissió Europea per tal que iniciï el 



 
 

100 

procediment previst a rule of law, que saben vostès que és un procediment que també 
s’ha instat a Polònia, amb resultat que sí que s’ha considerat que en un aspecte 
s’havia produït una violació dels valors de la Unió Europea. I en aquest cas, doncs, 
que insti en el mateix sentit, eh?, perquè la Comissió Europea també iniciï aquest 
procediment. 
Això és tot. Crec que he reflectit el que havíem acordat els tres minuts justos. 
I si hi ha alguna paraula… La senyora Veray… 
La Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona) s’incorpora al Saló de Sessions. 

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. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora Madrenas. Nosaltres votarem 
en contra d’aquesta moció. I aniré molt ràpida, però aniré molt concretament. Mirin, qui 
vulnera l’estat de dret, qui judicialitza la política no és qui vetlla perquè es compleixi 
l’estat de dret, sinó que és qui se salta les lleis. Per tant, en aquest cas, el senyor Mas, 
la senyora Rigau i la senyora Ortega, que és de qui estem parlant.  
Incomplir la llei porta conseqüències; una conseqüència d’haver incomplert la llei és la 
sentència que avui vostès, doncs, presenten una moció d’urgència amb relació al que 
ha anunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, aquesta sentència 
s’engloba en la normalitat del funcionament de la justícia. Com deia, incomplir la llei té 
conseqüències. 
I és més –i aquí acabo–, aquesta sentència per nosaltres és la clara evidència que 
s’ha restituït i que l’estat de dret aquí a Catalunya també funciona, perquè qui la fa la 
paga; qui se salta la llei la paga, perquè ningú –ningú, ningú–, ni el senyor Mas ni la 
senyora Ortega ni la senyora Rigau, està per sobre de la legalitat vigent i de la 
democràcia. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. «Cuando un representante 
público rechaza ejecutar un mandato de la corte constitucional, él o ella viola el 
principio del imperio de la ley, la separación de poderes y la leal cooperación de los 
órganos del Estado. Las medidas para encauzar la situación son, por tanto, legítimas.» 
Comissió de Venècia, Consell d’Europa.  
Tres conclusions: vivim en un estat de dret, ningú està per sobre de la llei i el greu no 
és una sentència responsable –a veure si ho entenen d’una vegada per totes–, sinó un 
governant irresponsable. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque… 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Havent analitzat el text, 
evidentment, nosaltres no podíem estar com a promotors perquè aquest no era un text 
que nosaltres haguéssim escrit, doncs, de la manera que està explicitat. Però sí que la 
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posició de la qüestió més nuclear que recull aquesta moció i pel moment polític també 
especialment delicat que estem vivint, el nostre grup municipal donarà suport a 
aquesta moció. 
Des del nostre punt de vista, ningú hauria d’estar inhabilitat pel 9-N, perquè al final el 
que nosaltres defensem és buscar punts mitjos, però en el cas que… Si em deixa 
acabar, senyora Veray, la intervenció. 
Nosaltres saben quin és el nostre projecte i nosaltres saben que fem tots els esforços 
sempre per buscar punts mitjos, però si finalment aquests punts mitjos no es troben, el 
referèndum haurà de donar la resposta a aquesta situació. 
Nosaltres, com saben, no som independentistes; som federalistes. No defensem el 
model independentista ni tampoc l’estratègia de trobar permanentment punts de 
conflicte amb Espanya per tal de tensar la situació per part del nacionalisme català. 
Ara, més paradoxal ens sembla encara que aquells que diuen defensar la unitat 
d’Espanya s’entestin també a cop de sentència i a cop fins i tot a vegades d’insult de 
sembla buscar la via més ràpida per tal de trencar aquest projecte comú que diuen 
defensar. D’aquesta manera, vostès no uneixen res, no estan defensant un projecte 
comú; el que estan fent és contínuament buscar el conflicte. 
Per tant, hi votarem a favor, primer, perquè pensem que no podem estar a favor de la 
inhabilitació del que va ser president de la Generalitat de Catalunya per una consulta 
que va tenir més de simbòlic que no pas d’altra cosa, i segon, perquè pensem que se 
suma a un nou error greu, precisament, en un moment de tensió que pensem que el 
que caldria és buscar espais de diàleg i no de confrontació. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, si em 
permeten ja per acabar, aquí del que es tracta és del dret a decidir; aquí del que es 
tracta és que aquest dret ha estat reiteradament reclamat per la majoria de la 
ciutadania, per la gran majoria de la ciutadania. Dret a decidir, dret de Catalunya a 
organitzar un referèndum i en aquest sentit és en el que ara procedirem a la votació, 
doncs. 
Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i el vot en contra del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per 
dos membres, i el Partit Popular, integrat per un membre, la moció en condemna a la 
judicialització de la política per part de l’Estat espanyol. 
 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la Moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 



 
 

102 

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. 
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): Moltes gràcies. És un embolic, 
eh?, amb tants comandaments, ara estava intentant aturar. Però crec que abans de 
passar a la part de control, crec que ens n’hem sortit prou bé, crec que tots hem pogut 
expressar amb llibertat i de forma prou efectiva, doncs, el que més o menys 
pensàvem. No? Bé, doncs, haurem de mirar a veure si es pot millorar. No ho sé. 
I ara passaríem, doncs, a la part de dació de control. Sí, digui. 
PART DE CONTROL 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  És una qüestió prèvia a la part de control que té a 
veure amb el punt d’acord número 20, amb relació a la moció que ha presentat el Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, i era una interpel·lació al secretari, perquè nosaltres 
entenem que no està prevista la possibilitat d’empat en el ROM. El ROM, a l’article 29, 
preveu que l’aprovació d’assumptes sigui, tal com diu a l’article 1, en el seu subapartat 
1, que «els assumptes seran aprovats per majoria simple, excepte quan requereixen 
una majoria especial». No es tracta del cas. Per tant, per poder aprovar una moció 
hauria de comptar o de disposar de majoria simple i, en aquest cas, no la comptava. 
Per tant, si no compta amb majoria simple, no és aprovada. No es preveu la possibilitat 
d’empat en aquest ROM actual i, per tant, el que demanaríem és que reconsideri, 
doncs, aquesta possibilitat, ja que l’alcaldessa no ha fet ús del vot de qualitat. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, un moment, si us plau, abans 
de donar resposta, perquè el senyor Salellas em sembla que també vol fer una 
referència. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, en la línia de la interpretació, i ho 
hem anat a parlar abans amb el senyor secretari, nosaltres el que entendríem de la 
interpretació del ROM no és la que acaba de comentar el senyor Terés, sinó que el 
que entendríem nosaltres és que la senyora Madrenas com a vot de qualitat s’hauria 
de posicionar o en una posició o en l’altra. I a partir d’aquí desempatar la situació 
produïda. És la nostra interpretació de quan ens ho hem llegit, la gent que s’ho ha 
estat mirant.  
I, per tant, també voldríem demanar que constés en acta que aquesta era la nostra 
interpretació, que entenem que el vot de qualitat està previst perquè precisament no 



 
 

103 

permeti que aquesta situació es produeixi, si no, el vot de qualitat perd efectivitat, que 
és la gràcia que estigui previst en qualsevol reglament. 
En tot cas, evidentment, demanem al secretari quina és la seva opinió; que consti en 
acta que la nostra interpretació era aquesta. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Prenem nota, 
doncs, de les seves consideracions. Com ha quedat ben clar quins eren els sentits del 
vot i, per tant, doncs, ja se sap el que és, jo el que demanaria és al senyor secretari 
que prepari un informe i que quan el tinguem, cadascú fem les nostres valoracions. I ja 
està, eh? 
No crec que ara haguem de fer en el senyor secretari fer en veu, doncs, un informe 
jurídic, en definitiva és, i que potser no es podrà explicar amb tota…, no ho sé, de 
forma tan detallada com ell voldria. I, per tant, crec que no és adequat que ara ens 
il·lustri sobre la procedència o no de… Crec jo. No ho sé, és que perdrem una mica el 
temps, perquè són opinions, no? 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Si em permet la paraula, jo crec que la funció del 
secretari en el Ple justament està per assistir en aquestes deliberacions i que, per tant, 
sense descartar que pugui fer un informe posterior, no demano que prengui la paraula 
en el Ple, simplement que assisteixi a qui presideix el Ple, doncs, a aplicar el ROM. I el 
ROM, crec que és prou clar en el sentit que diu que per aprovar una proposta d’acord 
és requerida una aprovació simple. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, senyor Terés. Senyor 
secretari, si vol confirmar que… 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  Bé, jo la postura que tinc és 
que com no es pot aprovar ni per la majoria ni es pot desestimar per majoria, sinó que 
hi ha un empat entre els vots a favor en contra i qui dirimiria el desempat seria el vot 
de qualitat de l’alcaldessa i, en aquest cas, l’alcaldessa s’ha abstingut, si hi ha una 
segona votació i hi torna a haver empat, en aquest cas, [acceptem, #03:25:45] que no 
hi ha un acte administratiu, i pel principi de vinculació dels actes administratius, res 
impediria que es pogués tornar a presentar la moció en el Ple següent i es pogués 
tornar a votar. 
Aquesta és la meva postura. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  No es pot obligar l’alcaldessa 
de la corporació a pronunciar-se. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Només faltaria. (Remor de veus.) 
Disculpin, jo crec que ja farà el seu informe jurídic i ja està. Hi poden estar o no 
d’acord, però ja s’ha explicat i ja està, eh? 
Doncs, vinga, passaríem a tota la part de decrets i acords a donar compte; en fi, a la 
part de control. 
De fet, fem primer decrets i acords, si n’hi ha algun, perquè havíem establert un temps 
per després, però ara no el comptem, eh?, perquè no havíem pensat en això. 
Fem ara decrets i acords? Si hi ha algun decret i acord… Sí, senyor Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Anirem ràpid encara que no ho hagin 
previst. Jo li preguntaré al voltant de tres decrets que hem vist. El primer és al voltant 
que hem vist que s’ha notificat a la Comissió Europea la subvenció per al Temporada 
Alta, com que supera els 200.000 euros, la Comissió Europea s’ha de posicionar si hi 
ha, diguéssim, una possibilitat d’anar contra la lliure competència dels procediments 
estàndards de contractació, perquè estem parlant d’una subvenció que, si no 
m’equivoco, es mou entre els 400.000 i els 500.000 euros. I, per tant, doncs, nosaltres 
el que ens agradaria saber és posat en els pitjors del escenaris, que és que la 
Comissió Europea no donés la raó a l’Ajuntament, quines previsions té aquest equip 
de govern d’actuació. Perquè, bé, vostès sempre han defensat –suposo– que s’ha 
d’acatar, i, per tant, què faríem? Ens agradaria saber-ho. 
En segon lloc, hem vist també que s’ha aturat –i ho vam llegir als diaris– tot el que era 
la llicència, no s’ha renovat la llicència d’obres per a l’antic edifici del Banc d’Espanya, 
a la plaça Marquès de Camps. Bé, és un edifici amb una singularitat pròpia que ara 
mateix pel que sabem no hi ha res previst i si s’hi pensa fer alguna actuació o no 
d’algun tipus, en aquest sentit. 
I la tercera és que també hem vist que ha sortit el decret de contractació d’un servei 
d’hostes i hostesses de cara al Temps de Flors. Tornar a demanar, i ja en van unes 
quantes, com s’incorpora el fet que els hostes i les hostesses no estiguin obligats a 
anar sempre vestits d’una determinada manera a la nostra ciutat. Si això s’ha fet –ara 
entenc de la cara de la senyora Plana que s’ha fet. En tot cas, encara al Teatre 
Municipal, a l’Auditori això no passa. Si s’ha fet en el cas de Temps de Flors, falta 
molta feina en els altres llocs. Si alguns d’aquí éreu a l’Enderrock l’altre dia va produir 
comentaris, de fet, aquest fet i crítiques. I, bé, ens agradaria que ho poséssim en 
pràctica. 
I, a més a més, també vam fer una petició envers les ordenances d’aquí, que tampoc 
no ens consta que hagi estat acomplerta en el sentit de pensar, imaginar o dialogar en 
aquest sentit.  
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Són decrets i acords a donar 
compte al Ple, eh?, senyor Salellas. Després ja farà precs i preguntes, ara això de les 
ordenances no és de cap decret ni de cap acord. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): D’acord, ja miraré de ser pur. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, si us plau. No, no és curt, és 
que són decrets i acords. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, pur –pur, pur. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ah!, pur. Gràcies. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, amb relació a diversos acords 
de la Junta de Govern Local, que també em penso que treuen aquest tema. Un 
complement de productivitat que hem vist que cobren determinats treballadors, ens 
agradaria que es fes una anàlisi amb perspectiva de gènere d’aquest complement que 
cobren treballadors d’una determinada àrea, em penso que és concretament de Gestió 
Econòmica, no sé exactament… Però, doncs, això, que ens agradaria que es fes una 
anàlisi amb perspectiva de gènere. 
I també hem vist que hi ha un dels coeficients que és amb relació a les categories, i 
ens agradaria també, doncs, saber què té a veure, diguéssim, la categoria amb la 
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productivitat. Jo entenc que la productivitat és alta o baixa pel rendiment personal, no 
amb relació a la categoria com té. 
Llavors, també hi ha una junta de govern local extraordinària en què es va tractar el 
tema de la carretera Barcelona i l’operació, diguéssim, Clínica Girona. Ens agradaria 
saber si hi ha alguna novetat, si hi ha alguns terminis, si hi ha alguna concreció que 
ens puguin explicar en aquest sentit més enllà del que es va dir a la Junta de Govern 
Local. 
Un altre és també hem vist en diversos decrets que comencen a moure’s coses amb 
relació a diverses demandes que van posar treballadors o extreballadors i 
treballadores de l’Ajuntament en el marc de tots aquells acomiadaments generalitzats 
que hi van haver bàsicament a final d’any. Ens agradaria saber una mica com actuarà 
el Govern amb relació a aquestes demandes. 
Ja està. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra? Un 
segon, un segon, si us plau. Sí, doncs, el senyor Terés… 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies. És amb relació a un decret d’Alcaldia 
en què s’especifica que hi ha hagut una sèrie de problemes per part d’Adif, de les 
obres del tren d’alta velocitat, que han afectat Trargisa, que va presentar un informe a 
l’Ajuntament de Girona que exposava tres problemes derivats de l’execució d’obra de 
la construcció d’aquest tren d’alta velocitat. I ens ha sorprès seriosament perquè un 
d’aquests problemes, doncs, té a veure amb, tal com diu l’informe, «la grava de la 
platja de vies va caient, suposant un problema per al sistema de drenatge inferior, un 
perill per als operaris que realitzen les tasques de manteniment, més enllà del possible 
risc que pot suposar per a la circulació viària».  
I fa referència també a dos punts més que tenen a veure, doncs, amb aquestes 
afectacions. I nosaltres creiem que Adif, bé, té a veure amb un problema que provoca 
a Trargisa, però també té a veure amb un problema de seguretat que afecta els trens 
d’alta velocitat, la circulació de trens d’alta velocitat. S’hi fa referència en aquest decret 
que se’ns va traspassar amb data 15 de febrer de 2017, signat per l’àrea del senyor 
Berloso. Voldríem preguntar els requeriments que hagi pogut fer l’Ajuntament a Adif i, 
a més a més, creiem que val la pena incidir en un tema que afecta la seguretat, com 
és en aquest cas, eh? 
Moltes gràcies. 
(L’alcaldessa dóna la paraula a la senyora Roca.) 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Hem vist un 
decret que diu que destinen 21.000 euros a un estudi sobre l’acústica del Modern. I 
volíem saber si no pot ser que una vegada els plànols siguin definitius, les parets 
estiguin a lloc, no hàgim de fer una altra vegada un altre estudi, no?, o si aquest ja 
serà l’estudi que valdrà. 
I com a cada Ple, li preguntem si ens pot dir com està el Modern, si hi ha més 
aportacions, si hi ha novetats. Li ho agrairíem molt. 
Hem vist també un decret que parla del pagament de 261,30 euros en concepte de 
dues nits d’hotel a Madrid per l’assistència d’un treballador de l’Ajuntament a un curs 
de formació. No ens volem fixar en el cost, eh?, que, de fet, no és desorbitat, tot i que 
la veritat és que hi ha hotels de tres estrelles moderns que estan molt bé, que potser 
no caldria anar a un de quatre. Però sí que ens agradaria saber si l’Ajuntament té 
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algun tipus de protocol per a aquestes despeses. Pensem que potser fent polítiques de 
compra més adequades l’Ajuntament es podria estalviar al cap de l’any molts diners.  
Hem vist també un decret en què hi ha hagut un canvi de criteris pel que fa al 
desballestament del quiosc de la plaça Catalunya. En un primer moment es va dir que 
el desfarien i ara, en canvi, l’han conservat i l’han traslladat als magatzems municipals. 
I ens agradaria saber per què aquest canvi de criteri i, posats a fer també, quina ha 
estat o serà la fi de l’altre quiosc de la Gran Via. 
I l’últim decret, hem vist un decret d’Alcaldia que parla del contracte per fer una 
biografia de l’escriptora Aurora Bertrana per un valor de 1.200 euros. Ens agradaria 
saber quin és exactament l’encàrrec, és a dir, si es tracta d’actualitzar, de revisar o de 
fer un capítol nou en motiu de l’any Bertrana a una biografia ja existent de la mateixa 
professora Neus Real. De fet, esperem que sigui així, perquè si es tracta d’una obra 
nova, la quantitat assignada és misèrrima i totalment injusta per a un creador. Una 
biografia bona vol molts mesos de feina; escriure-la i pensar-la i preparar-la vol molts 
anys de feina. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a 
l’autorització…, no, autorització no; la comunicació de Temporada Alta a la Comissió 
Europea de la subvenció… 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. És un tràmit 
administratiu obligatori, ens ho va fer evident el secretari d’aquest Ajuntament. En 
principi, complim tots els requeriments que hi ha per part de la Unió Europea; no hi ha 
previsió que hi hagi cap mena d’entrebanc al respecte. Però si n’hi hagués, s’hauria de 
fer front al que suposaria econòmicament aquesta qüestió. 
Però tal com està plantejat, i així comentat, no entenem que haig d’haver-hi cap mena 
d’inconvenient. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la 
llicència d’obres del Banc d’Espanya… 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Els propietaris de 
l’antic Banc d’Espanya varen demanar renovar la llicència d’obres, i la tenien aturada 
des del 2003. Com que ja havien complert el termini, doncs, simplement se’ls va dir 
que no els la podíem renovar. 
Això no treu que puguin presentar algun projecte, però no es pot renovar. 
Va sortir a la llum pública aquesta, però n’hi ha altres que tampoc se’ls ha renovat. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a les 
hostesses de Temps de Flors. Està ben dit hostes? Ara… (remor de veus) Sí, doncs, 
serà que sí. 
Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Jo volia dir «hostessos» i hostesses per fer això que 
fan vostès quan es refereixen al sexisme de senyor, senyora, doncs, volia dir 
«hostessos» i hostesses, però no sé si està ben dit. 
En tot cas, la concessió del contracte d’«hostessos» i hostesses de Temps de Flors ja 
ho preveu, el tema del vestuari, que és en llibertat de cadascú perquè pugui portar em 



 
 

107 

sembla que és pantalons o faldilla negra, qui vulgui. I llavors, a la part superior serà 
igual per a tothom. 
I pel que a mi m’afecta, a l’Auditori - Palau de Congressos s’ha acabat també ara la 
concessió dels «hostessos» i hostesses i el que farem serà, doncs, també preveure-ho 
en aquest plec de clàusules. 
Quant al Teatre, no sé quan acaba la concessió o què s’ha de fer. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, gràcies. Ja ho miraríem, 
evidentment. Era una compromís que ho miraríem quan se finalitzessin els contractes 
adjudicats, eh? 
Respecte al complement de productivitat, senyora Planas. 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, des del 1987 es 
paga aquest complement, es marquen uns criteris per pagar aquest complement, uns 
criteris tècnics i uns criteris de gestió. I, llavors, hi ha un informe que estableix si 
realment s’han complert aquests criteris. Bé, són gent que ara està especialitzada i 
formada i, per tant, per això es paga aquesta productivitat. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I si vol aprofitar 
ja, com que ha preguntat també la senyora Pèlach com ha finalitzat alguns temes 
relacionats amb uns treballadors que estaven em sembla que ha dit en programes… 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Li matiso: les demandes que han 
anat posant, diguéssim, treballadors que van ser acomiadats a final d’any dintre 
d’aquest procés de reajustament, o digui’n com vulgui, que hem vist que hi havia unes 
primeres… 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Sí, hi ha unes primeres demandes, el que passa 
que encara no ha tingut lloc…, bé, ha d’haver-hi una primera trobada, com aquell qui 
diu, per part nostra i per part d’ells, a nivell judicial i encara no ha tingut lloc. I, per tant, 
no li puc dir. Està en mans dels serveis jurídics de la casa, que defensaran aquesta 
qüestió. I, per tant, encara no ha succeït i, per tant, no li ho puc dir. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte si hi ha 
hagut alguna novetat diferent de l’apareguda a la Junta de Govern Local respecte a 
carretera Barcelona i Clínica Girona, senyor Joan Alcalà. 
Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): El dia 7 de març es va aprovar inicialment el 
projecte de reparcel·lació per a la futura construcció de la Clínica Girona en aquell 
sector. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I no hi ha cap més novetat que 
això? 
Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): No. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. Respecte 
a unes actuacions de Trargisa que poden perjudicar el projecte ferroviari… 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Perdó. Les actuacions no són de Trargisa; 
Trargisa feia l’informe que havia patit afectacions a la xarxa de sanejament per part 
d’Adif i havia sigut l’Ajuntament qui havia hagut de resoldre aquestes obres, amb diner 
públic, per dir-ho així, unes actuacions que hauria d’haver assumit Adif. Unes més. I 
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nosaltres posàvem l’accent en les implicacions que tenia això no només per a la xarxa 
de sanejament, sinó sobretot per a la seguretat del projecte ferroviari. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Bé, gràcies. Jo en aquest moment no recordo 
exactament…, vull dir, sí que vostè, doncs, ara m’ho ha aclarit. Sí que em comprometo 
demà mateix contestar-li exactament el perquè d’aquest dallò. 
En tot cas, vull dir, s’aprofitaran aquestes properes reunions que hem de tindre amb 
Adif per discutir i tractar de trobar solució a aquests problemes. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. I respecte a 
l’estudi d’acústica del Modern, senyor Ribas… 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Xiula una mica avui 
aquest, deu ser per l’estudi acústic del Modern. 
Després de les converses que vàrem tindre els diferents i que va quedar clar que si 
fèiem les obres i tiraven endavant les obres, calia no cometre errades anteriors. I una 
d’elles era aprofitar l’espai d’exhibició gros, adequar-lo –és una sala de cinc-centes 
persones– per si algun dia s’hi pot fer un concert. Com que l’estudi inicial era per a uns 
decibels determinats i per anar a arts escèniques purament, i Girona té una demanda 
bastant clara d’un espai de cinc-centes, sis-centes persones per fer un concert, es va 
decidir fer un estudi per saber com hauríem realment d’aïllar l’espai per no generar 
problemes. 
I quant a les novetats, jo estic creuant els dits des de fa dies, estem a mes de març, 
esperem que aquest mes ens donin el resultat del PEC, bé, dels fons que vam 
sol·licitar, que quan els tinguem els convocarem immediatament. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. Respecte al preu 
d’aquesta habitació, efectivament, nosaltres mirem de fer les despeses amb austeritat. 
També ja mirarem exactament aquest cas concret, perquè ni els regidors mateixos no 
solem…, ni l’alcaldessa…. 
Respecte al desballestament del quiosc de la plaça Catalunya… 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies. Efectivament, estava previst que el quiosc 
de plaça Catalunya no es destruís, sinó que es desmuntés i es traslladés a brigades. 
Però a causa del seu mal estat, el que es va decidir era aprofitar el del carrer 
Eiximenis, que aquest sí que s’ha fet. I ja si ho recorden, poden recollir les 
declaracions que ja en aquell moment es van dir: es va decidir que aquell quiosc es 
podria traslladar –i així ho vaig comentar amb l’Associació de Veïns de Sant Narcís– a 
l’antiga plaça Europa, en aquell sector. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I per finalitzar, respecte a la 
biografia d’Aurora Bertrana, evidentment, és el que diu vostè en segon lloc; no es 
tracta de fer-ne una de nova, seria absolutament impossible. I, per tant, es tracta d’una 
revisió, eh?, de la seva biografia. I sent Any Bertrana, ens semblava adequat posar-la 
una miqueta al dia i poder-la tornar a difondre. 
Moltes gràcies. 
21. PRECS I PREGUNTES 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara sí passaríem a precs i 
preguntes. Recordin que vam acordar que teníem un minut i mig per regidor, però que 
es pot fer conjuntament, com vulguin, però que comptabilitzaríem com a grup, eh?, de 
temps un minut i mig per regidor. Per tant, en aquest cas, doncs, senyor Vázquez, 
podrien ser tres minuts. Però no es té perquè esgotar. 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Treinta segundos, alcaldesa. Gracias. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Solo un ruego, es el streaming. El streaming 
no funciona, sigue sin funcionar. A ver si encontramos alguna solución. 
Gracias. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, sí, 
efectivament, i és més, vam… ai, disculpi, ja els anava a respondre jo.  
(Rialles.) 

Endavant, senyor Granados. 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Volia fer un prec: seria que hi hauria la possibilitat d’ampliar alguna línia d’autobusos 
per als dies quan juga el Girona, perquè hi podria accedir la gent, seria més còmode 
per anar al camp. Si es podria afegir alguna línia. Perquè a vegades allò és una mica 
caòtic, no? Que molta gent hi va caminant, però estaria bé posar… 
Després, una pregunta. Volia preguntar com està el tema de la porteria de la pista de 
la Torre Taialà, perquè la mainada me la trobo a sobre els pobres que estan 
improvisant allà: posen els seus jerseis, els pobrets, perquè no tenen porteria. Algú la 
va requisar pel tema soroll, que ja ho comprenc, que ha de descansar el veí, però 
també, home, busquem una solució per poder posar la porteria. D’acord? 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Endavant, 
senyora Costa. 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo volia 
parlar de l’ocupació de sota les voltes de la Rambla per part del restaurant i la taberna 
que hi ha al costat, no diré noms, però tothom sap de qui parlo, que molt sovint les 
taules estan ocupant l’espai i no es pot passar per sota les voltes. Ara que ve l’època 
de més turistes, doncs, suposo que això… No és cada dia, per exemple, ahir al matí 
no, però hi ha moltes circumstàncies en què, sobretot quan hi ha afluència de gent a 
Girona, estan ocupant…, i, bé, s’ha de posar una mica d’ordre. 
I l’altra pregunta, bé, no és una pregunta; és un prec, perquè les entitats tenen molts 
problemes amb el certificat digital. I era per veure si des de l’Ajuntament es podia 
facilitar que aquestes entitats que quan tinguin massa problemes puguin continuar 
amb suport paper o que tinguin algun tipus, no ho sé, de formació o d’ajut per part de 
l’Ajuntament. A banda que els programes per fer els tràmits digitalment fallen 
constantment. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyor 
Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. En primer lloc, es va 
parlar que a la primavera o a l’estiu tindríem l’estació d’autobusos i amb tot això 
s’iniciaria un procés de renovació de la plaça Espanya. Bé, l’oposició seguim, com el 
mínim el nostre grup, sabent exactament zero sobre el projecte de la plaça Espanya, 
que l’equip de govern es va comprometre a treballar-lo col·lectivament i amb el 
veïnatge. Per tant, què passa aquí? 
Segona pregunta: quines propostes tenen per desenvolupar al Mas Abella? Nosaltres 
ja vam fer una jornada de trobada amb entitats sobre el futur de Mas Abella. La llista 
és llarga, la desatenció dels equips de govern del tripartit i de Convergència també és 
llarga. I ens agradaria saber si pensen fer algun tipus de projecte a mitjà termini que 
dinamitzi i socialitzi el Mas Abella, més enllà del que està ara. 
El tercer punt és, senyora Plana, si ens podria confirmar que a tots els espais públics i 
propis no hi ha cap privat que estigui efectuant un negoci ara mateix fora dels terminis 
acordats. Si ens ho pot confirmar. 
I quart, és al voltant del tema de l’aigua. I, bé, seria un prec. De fet, nosaltres ens hem 
sentit profundament menystinguts per part de l’equip de govern, que després que un 
mitjà de comunicació tingués accés, com a mínim, a una part de l’auditoria, a hores 
d’ara i tenint un ple avui, no se’ns hagi transmès el contingut d’aquesta auditoria als 
grups municipals, ni tan sols se n’hagi pogut parlar en aquest Ple, perquè la senyora 
alcaldessa l’havia rebut, si no m’equivoco, divendres a les sis de la tarda. Bé, de 
dimecres a les sis de la tarda a avui, creiem nosaltres que es podria haver debatut 
aquest tema. 
I, segon, doncs, evidentment, accelerar tot el que són els tràmits de la Taula de 
Municipalització perquè s’activi. 
I perdoneu si m’he enrotllat. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, últimes preguntes. En primer 
lloc, amb relació a Trargisa, ens van explicar l’estat de la qüestió a nivell sobretot 
tècnic, però la nostra pregunta és: hi haurà una assumpció de responsabilitat per part 
del Govern que durant sis anys ha estat governant i, per tant, doncs, permetent, 
diguéssim, aquesta situació? Algú dimitirà? 
Una altra pregunta és: es van comprometre en el moment de la negociació de les 
ordenances, crec que era en el moment de l’aprovació de les ordenances, a introduir 
unes subvencions per equiparar les famílies monomarentals i monoparentals a les 
famílies nombroses, si s’ha avançat en algun sentit per aquí. 
L’altre és el carnet del bus social TMG, s’ha de renovar cada any, si això no es podria 
evitar, sobretot en aquells casos de persones amb discapacitats irreversibles. Entenem 
que hi ha el factor econòmic que és rellevant, però potser en els casos de 
discapacitats irreversibles, doncs, caldria valorar que potser aquest factor econòmic no 
obligués que renovessin cada any. 
L’altre és un prec amb relació al que ens ha informat al principi del tema d’Adif –ja que 
no m’ha deixat intervenir llavors–, és una pregunta: quan es cansaran que Adif ens 
escupi a la cara directament? 
I un prec: tenim el 18 abans del 22, i, per tant, doncs, proposem una acció de ciutat 
contundent, una acció de ciutat que per nosaltres sabem quina hauria de ser, que és 
tallar les vies. Però si aquesta proposta no els agrada, en facin una altra amb relació 
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que el dia 18 realment hi hagi una acció de ciutat contundent que digui clar a Adif que 
no permetre’m que ens continuï escopint a la cara. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Terés… 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, una pregunta 
no la faré, perquè ja l’ha feta el company Salellas, amb relació a l’auditoria d’Agissa 
que se’ns va dir que se’ns presentaria en el Ple el desembre; estem a mes de març i 
no ha arribat, no? 
L’altra pregunta és amb relació al Pla especial de la Devesa –i lamento, doncs, insistir 
en aquest tema–, però també és un tema que portem bastants mesos sentint que 
arribarà al Ple i no acabem…, de fet, encara no hem pogut veure la memòria d’aquest 
pla. Tenim ganes de poder-la estudiar per poder pactar, arribar a acords i aquell 
consens que s’ha ofert diferents vegades amb relació a l’aprovació d’aquest pla 
especial, no?, i del qual estem disposats, evidentment, a parlar-ne. 
I també amb relació, doncs, al Pla especial urbanístic del barri de Sant Narcís i el Pla 
estratègic, que també són temes que estan a l’aire, per dir-ho així, però no acaben de 
concretar-se. 
Gràcies, només era per a això. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, al mes 
de febrer, en el Ple passat, vàrem aprovar la pròrroga de la concessió de l’empresa 
Centre Verd, que està ocupant un espai públic a la carretera de Barcelona. Aquesta 
pròrroga, recordo que finalitzava el dia 28 de febrer. Doncs, bé, ens agradaria conèixer 
com és que a dia d’avui encara aquesta empresa està realitzant activitats al mateix. De 
fet, acabo de rebre fa deu dies a casa meva un fullet de propaganda de l’empresa. I 
quines mesures pensa prendre el consistori per solucionar el problema. 
Una segona pregunta, sense ànims de fer-me pesat, és sobre el tema dels accessos a 
la plaça Pallach: hem anat allà i hem vist que s’ha fet una petita obra, s’ha enretirat un 
pòster metàl·lic, una mica, s’ha enretirat una mica cap enrere. Però l’espai que queda 
per al pas de vehicles és el mateix que hi havia, l’amplada, i no com el senyor Alcalà 
ens havia dit que s’enretirarien totes una mica cap a la dreta, diguem-ne. Per tant, ens 
agradaria conèixer quines modificacions…, si això es dóna per finalitzat, si hi ha algun 
altre tipus de modificació prevista. 
I una altra cosa que neguiteja molt els veïns és el tema dels degoters en els soterranis. 
L’altre dia vaig veure que s’estaven fent proves d’estanqueïtat, a veure si han tingut 
algun resultat. 
I, finalment, ràpidament, el senyor Alcalà també ens va dir en un ple que enretirar el 
transformador de la plaça Montserrat tenia un cost molt elevat i, per tant, no es podria 
portar a terme. Però sí que alguns veïns ens han demanat si us plau que –és un prec–
des de l’Ajuntament es facin accions amb l’empresa que té la concessió, que gestiona 
aquest transformador perquè l’«adecenti» una mica. No sé si vostès han estat allà, i 
presenta un estat molt lamentable. Me sembla que no s’ha fet cap actuació des de 
l’època que jo vivia a Sant Narcís, fa trenta-vuit anys, me sembla. 
Moltes gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Calvo… 



 
 

112 

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Una pregunta per a la 
senyora Paneque: hem vist que s’està fent una acció a Torre Gironella 
d’«emporlanar». Però creiem que no deu anar vinculat, els 20.000 euros que hi havia 
en el Pla de millora de Torre Gironella i les Pedreres. Si ens pot explicar si és això o si 
tenien una altra destinació diferent de la que s’hi estan donant ara. 
I per al senyor Alcalà, hem revisat l’acord de l’Ajuntament amb relació a la gestió de 
les zones blaves i al text que es va aprovar, i li voldríem demanar si ha tingut benefici i 
si d’aquell benefici què se n’ha fet, on ha anat a parar. O, en tot cas, si ens podria 
explicar el comptes de com s’ha gestionat la zona blava i si aquests comptes han 
tingut un benefici, tal com en aquell Ple es va pronosticar, a què s’ha destinat. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja estaríem? Molt 
bé. Perfecte. 
Moltes gràcies. 
Doncs, em sembla que la primera de les preguntes anava per al senyor Sastre, vull dir 
per ordre, eh?, no que era la primera de les preguntes. 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. El Pla especial de la 
Devesa està encara amb els tràmits tècnics. Fa un parell de setmanes va arribar 
l’informe ambiental que s’ha d’incorporar a les seves recomanacions i tot el que diu la 
part del que és memòria, de manera que quan tota aquesta feina estigui feta, tindran, 
com es va dir, aquesta memòria i tindran la documentació a punt. 
De fet, la premissa és sense pressa, però sense pausa. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Em sembla que el 
següent ja seria el senyor Ribas. 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte a Mas Abella, 
jo m’he reunit –no sé si en té constància vostè– fa molt poc amb la Fal·lera, que vam 
estar parlant. La primera actuació que ens van demanar era l’arranjament del pati de 
darrere. Aquesta petició es va transmetre, està en el pressupost i està en la partida 
d’Urbanisme, per tant, s’executarà en breu. 
La reforma interior, hem d’anar a una visita i analitzar a veure com ho farem. Ells 
tampoc tenen gaire clar, les diferents associacions, com han d’actuar. El que sí li 
avanço és que ens van demanar una col·laboració per potenciar justament l’espai, que 
volen fer una trobada properament i farem una cercavila. I estem discutint on farem un 
concert. Vull dir que en això també hi haurà col·laboració. 
Procurarem recuperar el temps perdut, això també li ho dic. 
I respecte a Adif, no sé si vol contestar vostè, alcaldessa, o contesto jo. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Digui, digui. 
Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): El que m’he sentit més escopit sóc jo, eh?, vull dir… 
Però, li dic una cosa sincerament: jo prefereixo, i això sí que els encoratjo i demà ho 
diré als veïns, aquesta reunió que tant de temps portaven demanant a Madrid, perquè 
la problemàtica no és tant…, és entre Adif i l’empresa que té la licitació. (Veus de 
fons.) No, no, no. Evidentment, no em soluciona…, encara que sigui la problemàtica… 
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I a partir d’aquí, a mi em tindran al costat en qualsevol actuació que duguin a terme, i 
la prendrem i seriosament. Però, però permetin-me esgotar l’últim camí que em queda, 
que és el dia 22, que és la setmana que ve. Un cop ho sapiguem –i els trucaré a cada 
un dels portaveus quan torni de la reunió–, jo els informaré què m’han dit i en quina 
situació està. I a partir d’aquí, prenem conscientment tots la decisió. Si és aturar, 
aturem; si no, en prendrem qualsevol altra. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Crec que ara 
seria la senyora Paneque…, o la senyora Planas té alguna cosa? Sí. 
Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Quant a la pregunta que feia la senyora Costa de 
l’ocupació de les terrasses de la Rambla, és cert que les terrasses de les cafeteries 
dels bars que hi ha a la Rambla… 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Silenci, si us plau. 
Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): …sí estan ocupant a vegades… 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyora Plana. Silenci, 
si us plau, estem acabant. Ai, ara sembla que ho digui per vostè, senyor secretari i 
senyor interventor (rialles), però, silenci, que no estàvem sentint. Hi havia diverses 
converses alhora. 
Pot continuar, senyora Plana. 
Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Doncs, sí que és cert que ocupen a vegades més 
espai del que els tocaria. Hi ha uns límits marcats i, bé, quan hi ha molta afluència de 
gent, doncs, llavors sí que estan ocupant. 
Estem mirant mesures de a veure de quina manera es pot limitar l’espai per tal de no 
entorpir el pas dels vianants. I jo crec que properament podrem donar alguna solució, 
que jo crec que pot ser amable i pot ser també, doncs, que estèticament quedi molt bé. 
Per altra banda, el tema del Pla estratègic de turisme, el senyor Terés… 
Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES): Crec que m’he equivocat; si he dit «estratègic», 
volia dir del Pla integral de Sant Narcís. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Paneque… 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, respecte al suport que s’està donant, 
senyora Costa, a les entitats –crec que ha estat vostè– sobre el certificat digital, des de 
la xarxa de centres cívics s’ha fet un cicle de xerrades a totes les entitats que estan 
vinculades al centre cívic perquè coneguessin exactament els passos que havien de 
fer per obtenir-lo. Com que no ha estat suficient, perquè fins i tot després d’aquesta 
formació s’han requerit més hores de suport, doncs, s’ha fet una segona tanda de 
suport amb més hores contractades per tal de poder-ho explicar i fer 
l’acompanyament, si calia. 
I respecte a Torre Gironella, els 20.000 euros no s’han iniciat ni l’execució, per 
descomptat, ni els projectes, perquè hem programat una reunió amb l’Associació de 
Veïns de Torre Gironella per tal de parlar de quins són els projectes que volen 
desenvolupar. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Berloso… 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Vejam, a la senyora Laia Pèlach, sobre la situació 
actual de Trargisa, estem treballant, vull dir, sobre aquest tema i veurem què passa i 
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prendrem les mesures que siguin pertinents en el moment en què ho tinguem analitzat 
exactament, tal com els vàrem dir a la comissió informativa; no –perdó–, a la de 
portaveus. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Maria 
Àngels Planas… 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Respecte a la digitalització 
–la Laia, no?, ho ha preguntat?–, dir que sí que és veritat que és complicat, és un 
procés que ens ha costat, costa aplicar-ho. Som coneixedors que a les associacions 
els està costant, però tenim gent que els ajuda, almenys nosaltres els demanem… –ai, 
perdó, senyora Costa, perdó. (Veus de fons.) Ah, ja l’ha contestat, la digitalització? 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. He pensat que volies afegir 
alguna cosa. Si vols complementar… 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Doncs, bé, jo contesto el Centre Verd. Dir que 
han presentat…, és veritat, ha presentat recurs el Centre Verd, l’empresa que està 
ocupant. Ha presentat un recurs. Nosaltres iniciem ja el procés d’inspecció per 
comprovar si realment s’hi està fent o no, si s’hi està exercint l’activitat o no. I, llavors, 
anirem a l’execució subsidiària. 
Per tant, el procés segueix endavant i realment, si estan incomplint, hi haurà l’execució 
subsidiària, com no podria ser d’una altra manera. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, estaria? 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Jo crec que ja estic. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Hi havia una pregunta sobre 
famílies monoparentals, veritat?, que era referent… 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Li explico, és amb relació a l’acord, 
que penso que fins i tot va sortir publicat en un article al diari (se sent un xiulet i rialles) 
–no he fet res jo–, de les subvencions, perquè a les ordenances vam estar d’acord que 
no es podia incloure, però sí que es van comprometre a introduir unes subvencions per 
equiparar les famílies monoparentals i monomarentals a famílies nombroses, en el cas 
concret de l’IBI, però també en altres ocasions. En altres ocasions ja s’havia fet, però 
en aquest cas no es podia fer via ordenances. No sé si s’ha avançat en aquestes 
subvencions. 
Sra. M. Àngels Planas Crous (CiU): Bé, estem treballant en això. Sí que és veritat 
que hi ha algú que s’ha dirigit a nosaltres per preguntar-ho. I, bé, ara es tirarà el procés 
endavant igual que es fa amb les famílies monoparentals… (veus de fons), nombroses 
–perdó. Nombroses, vull dir, igual que s’ha fet amb les famílies nombroses, es farà 
amb les famílies monoparentals. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Alcalà… 
Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Referent a la 
primera pregunta que feia el senyor Toni Granados si es podria ampliar la línia de bus 
per fer arribar els aficionats del Girona al camp, a mi m’agradaria consolidar una línia a 
través d’un bus llançadora, en la qual cosa, de fet, ja estem treballant, amb la 
possibilitat de crear aparcaments dissuasius i que una línia de bus faci de llançadora 
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cap a l’estadi del Girona. I confio que ens doni la gran alegria de ser un equip de 
primera, eh?, i aleshores, que ja es pugui consolidar aquesta línia. 
Referent a la pista de Torre Taialà, efectivament, allà tenim un problema que és el 
soroll que es produeix a la tanca. Ja fa mesos que vàrem retirar una de les porteries, 
perquè la mainada expressament es dedicava a donar cops de pilota contra la xarxa 
per fer empipar el veí. I això ho he pogut constatar jo personalment quan vaig cridar 
l’atenció als nanos. Mainada és mainada de disset anys. Això jo ho he pogut 
comprovar. 
Aleshores, estem buscant solucions i estem parlant amb els veïns a veure quina 
solució podem donar per evitar aquests problemes. Que ja li donarem resposta. Hem 
de tenir una pista en la qual puguin haver-hi les dues porteries de futbol, però també la 
mainada ha de fer-ne un ús correcte. 
A la senyora Costa, referent a l’ocupació de les terrasses, no només de la Rambla, 
sinó en general, hi ha algunes que, evidentment, hem fet voreres amples i les estan 
ocupant en excés. I aquí estem posant mà i estem ajustant. Hi havia una dinàmica que 
estem intentant canviar per evitar això que vostè ens exposa. 
Senyor Salellas, l’estudi de la plaça d’Espanya, hi estem treballant. Hem fet un 
esborrany o estem treballant, ja tenim algun esborrany molt…, del poc que podem 
arribar a fer, perquè no hi ha massa cosa a fer allà.  
Recordi que a l’actual plaça d’Espanya allà hi ha tres propietaris: hi ha Adif, que en té 
una part important; hi ha un particular i després hi ha l’altra part que és l’Ajuntament. A 
partir d’aquí, els ensenyarem a vostès, a tots els grups polítics, però també als veïns 
més directament afectats. 
Referent –i això els ho he explicat alguna vegada aquí en el Ple– a un procés 
participatiu, estem parlant d’un espai que ve, desgraciadament, molt limitat, perquè és 
molt petit del que estem parlant. Amb la senyora Laia Pèlach, aquest tema ja l’havíem 
comentat en una tertúlia de la ràdio. Tenim poc marge, allà pràcticament és un tema 
de mobilitat. 
Però els ensenyarem aquest esborrany que estem treballant. I, evidentment, si podem 
millorar-lo, encantats. 
Senyora Pèlach, sobre el tema del bus social, estic d’acord amb vostè, eh? El que 
passa que, bé, hi ha criteris que ja vénen a nivell de l’ATM, però si podem millorar-lo, 
jo crec que té tota la raó i mirarem que pugui ser així, facilitar-ho a la gent i evitar 
tràmits innecessaris. 
Senyor Terés, referent al Pla especial de Sant Narcís, en breu, perquè hi ha un 
compromís, hi ha una mena de calendari en el qual hem estat treballant, podrem 
convocar tota la gent. Sant Narcís va fer una assemblea, però molt a nivell 
d’associació. Des de l’Ajuntament no hem fet res formalment, ja convocarem, perquè, 
evidentment, vostès han de ser en aquesta convocatòria. Tots els grups. 
El Centre Verd ja li ha contestat la senyora Maria Àngels Planas.  
Referent a la plaça Pallach, hi ha diferents qüestions, senyor Albertí: allà l’empresa 
constructora ha fet el projecte d’acord amb el projecte, a partir d’aquí nosaltres no 
podem fer encara les actuacions fins que no hàgim recepcionat. De fet, ells han acabat 
l’obra i estem pendents a veure si tenim l’opció de recepcionar parcialment, 
provisionalment, diguéssim, part de les obres. Perquè, efectivament, continuen els 
degoters. 
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Hem detectat que una part important dels degoters vénen del badalot, i aquí ho hem 
de solucionar, perquè a partir d’aquí evitarem…, segurament ja molts baixaran. Però 
també hem detectat, i s’estan fent proves, que hi ha degoters que són exteriors a l’obra 
en si. N’hi ha alguns i s’estan fent proves d’estanqueïtat. Hi ha alguns que, 
efectivament, s’ha fet l’obra i continuen. I durarà setmanes, si el temps ens ajuda, 
durarà setmanes, perquè s’està tirant aigua i s’està treballant sobre el tema. 
I fins que no tinguem l’obra recepcionada, no podrem acabar tots aquests detalls que 
jo els vaig comentar. 
De fet, cada quinze dies tenim reunió amb els veïns; vàrem fer una reunió que va ser 
massiva. La setmana passada no va venir tanta gent, però Déu n’hi do la gent, perquè, 
efectivament, tenim un problema i el solucionarem –el solucionarem. 
Una altra qüestió és la retirada del transformador. Efectivament, jo els vaig dir als 
veïns que retirar el transformador de Sant Narcís comporta una despesa d’uns 
250.000 euros. I jo entenc que no solucionem el problema traient el transformador. 
I també els vaig dir als veïns que, efectivament, podríem parlar d’adequar-lo. De fet, hi 
havia un projecte i la setmana passada, el dissabte, quan estava per allà per la Volta hi 
va haver algú que se me va acostar i me va dir: «Escolta’m, us faria re que us 
presentéssim algun projecte? I li vaig dir que sí, que ens presentés un esborrany, que 
els treballaríem amb els veïns. 
I jo crec que es pot treure d’aquell element, que també és identificatiu del barri, un 
element que se li pot donar un valor important. 
Senyor Ricard Calvo, referent al tema de les zones blaves, els beneficis van a 
l’Ajuntament. Ara bé, el que jo vaig comentar, i la senyora Pèlach ho sap molt bé, 
parlava de la part que l’Ajuntament deixava, des del moment que té la gestió, de l’IVA. 
Aleshores, el tema de l’IVA sí que es va dir que aquesta part que ens estalviàvem no 
era benefici, sinó que era un estalvi, que el destinaríem en accions dintre del Pla de 
mobilitat. 
Em penso que ho he contestat tot. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a 
l’auditoria d’aigües, és cert, jo la vaig rebre dimecres de la setmana passada. No és 
una auditoria, sinó que és un informe –ho dic perquè no és exactament el mateix–, que 
és evident que abasta molts i complexos termes jurídics, econòmics i tècnics que a mi 
me depassen també del coneixement que pugui tenir jo. Precisament per això vaig 
immediatament l’endemà traslladar-lo a Secretaria per tal que conjuntament amb 
Intervenció i Secretaria, aquella petició que se’ls havia fet –no ho recordo– a final 
d’estiu o així perquè preparessin aquest informe genèric de tot el que afectava aigües, 
doncs, l’elaboressin, que amb aquest informe podria complementar el coneixement 
que teníem a l’Ajuntament sobre aquesta empresa i me’l fessin avinent. 
Sí que els he demanat que estigués a punt per al mes d’abril per poder-lo presentar a 
tots vostès. El que no té sentit és que deixi sobre la taula un informe consultable sense 
que puguem aportar des del consistori, doncs, tot el coneixement dels tècnics, en 
aquest cas, d’Intervenció i de Secretaria, per poder-nos dir què se’n pot desprendre i 
que puguem entendre les persones que no estem avesades a tots aquests termes i 
aquests conceptes, doncs, entendre exactament l’abast del que diu aquest informe. Ja 
està acordat i així està aprovat per decret que l’abril es posarà en coneixement de tots. 
Si pot ser abans i podem, si ho tinc abans, ho tenim abans, no sé, quan ho tinguin 
Secretaria i Intervenció, doncs, és evident que podem parlar-ho en una comissió de 
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portaveus o la comissió d’Alcaldia, tant se val. I si no, immediatament després, és a 
dir, tan punt el tinguem és evident que ho hem de parlar en algun òrgan dels grups 
municipals, a més de presentar-lo al Ple, que és el que pretenem fer, perquè sempre 
hem dit que ho farem tot amb total transparència. 
Respecte a Adif, doncs, sí, s’ha aguantat molt, estic ben farta. Si és això el que vol que 
li digui: i tant –i tant. Jo des del primer moment vaig dir que mai donaria la cara ni 
posaria la mà al foc per si Adif compliria o no compliria allò a què es comprometia. I 
quant hi havia aquest últim compromís que ara s’acabaria la llosa, amb determinats 
terminis i sota determinades condicions, diverses vegades van dir: «això ara funciona 
bé», i jo cada vegada deia: «Miri, sembla que sí –i n’hi ha diverses, ho he dit en 
diversos mitjans, i que surto–, però jo mai posaré la mà al foc per Adif, perquè m’han 
demostrat que no són dignes de la nostra confiança, de la confiança de la ciutat, de la 
confiança de la gent d’aquí.» 
Jo entenc que s’ha aguantat com mai i com ningú, i especialment els veïns, però 
tothom, tota la ciutat. S’ha patit molt i estem farts. No ho puc dir més clar. 
La veritat és que hem deixat molt clar que actuarem contundentment quan tinguem 
finalitzada l’elaboració de l’informe que se’ns està preparant. Crec que…, m’havien dit, 
no sé si és així o no, que aquesta setmana hi hauria un primer esborrany tècnic de 
relació dels fets. Recordin que tenim una persona, que és la mateixa que un tècnic, 
que és la mateixa que està fent el seguiment de les obres, que està elaborant una 
relació de fets d’incompliments, de fet, sense fonamentar jurídicament. I que després 
això anirà sent traslladat a Secretaria perquè vagi mirant, doncs, quina és la 
conseqüència jurídica o possibles conseqüències jurídiques d’aquests fets. 
Per tant, les coses s’han de fer bé, i és evident que s’han de fer així, que no es poden 
fer d’altra manera. 
També és cert que, escolti, ja que ara tindrem a la vicepresidenta, doncs, aquí a prop a 
Barcelona, sembla, doncs, guaiti, jo els repto, a la vicepresidenta, que vingui aquí i que 
doni la cara i que expliqui als veïns què punyetes passa amb les obres de la reposició 
de la llosa. Ja ho dic, públicament. Doncs, ja està: «Miri, senyora vicepresidenta, a 
veure si vol venir aquí, a Girona, que farem una reunió, ja aconseguirem una reunió 
amb els veïns, perquè vostè tranquil·lament els expliqui ara quin és el desastre que 
tenen vostès muntat.» 
Això me semblaria molt bé, per exemple. O si no, també me semblaria molt bé que 
anem, doncs, tots a veure la senyora vicepresidenta. També me semblaria molt bé, 
perquè la veritat és que és impresentable el que està passant. El que passa que també 
prefereixo esperar a saber exactament, doncs, sí les sospites que tenim són així o no 
són així.  
Però sí, estic farta, de confiar-hi no, perquè no ho faig, no ho he fet des que sóc 
alcaldessa, però estic farta d’estar pendents del que fan i deixen de fer. I, per tant, que 
sí, estaria encantada de fer alguna actuació de conjunt amb els veïns. I segur que tot 
el consistori o la majoria dels regidors estaríem d’acord a fer una acció contundent en 
aquest sentit. 
Per tant, li prenc la paraula, eh? 
Doncs, em sembla que això seria tot. No vull acabar aquesta intervenció sense felicitar 
un regidor, que avui és el seu aniversari. Està a prop de la cinquantena, per tant, 
encara se pot dir, que és Toni Granados. Espero i desitjo que passis un feliç dia. 
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(Aplaudiments.) 

Moltes gràcies i bona nit. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són un quart i un 
minut d’onze de la nit 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. 
 
 

 


