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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 12 DE MARÇ DE 2018. 
 
A la Ciutat de Girona, a les divuit hores i tres minuts de la tarda del dia dotze de març 
de dos mil divuit es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota 
la presidència de l'alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió ordinària. 
 
ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. ACTA 

Aprovació actes de les sessions ordinàries de 15 de gener i de 12 de febrer de 
21018. 
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2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
Donar compte de les sentències i decrets dictats: 
 
Expedient 2016002586. Sentència núm. 218, de 29 de setembre de 2017. 
 
Expedient 2015018298. Sentència núm. 49, de 22 de gener de 2018. 
 
Expedient 2017021427. Sentència núm. 44, de 31 de gener de 2018. 
 
Expedient 2017047086. Sentència núm. 44, de 14 de febrer de 2018. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l’Alcaldia de data 31 de gener de 2018 relatiu a 
modificació membres grup municipal CiU a les comissions informatives. 
 
Expedient 2013010570. Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i 
situació de la tresoreria corresponent al quart trimestre 2017. 
 
Expedient 2018005098. Decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2018 relatiu a 
nomenament del senyor Josep Comas Boadas personal eventual, per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador d’Urbanisme i Activitats. 
 
Expedient 2018004494. Decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2018 relatiu a 
nomenament del senyor Joaquim Callis Fernández, personal eventual. 
 
Expedient 2018002072. Decret de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2018 relatiu a 
liquidació pressupost Organisme Autònom d’Educació Musical corresponent a 
l’exercici 2017. 
 
Expedient 2018002072. Decret de l’Alcaldia de data 12 de febrer de 2018 relatiu a 
liquidació pressupost Organisme Autònom Patronat el Call corresponent a l’exercici 
2017. 
 
Expedient 2018002072. Decret de l’Alcaldia de data 27 de febrer de 2018 relatiu a 
liquidació pressupost Ajuntament de Girona corresponent a l’exercici 2017. 
 
Expedient 2018003564. Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 
2018 relatiu a declarar la caducitat de l’expedient d’aprovació inicial i informació 
pública de la relació detallada de béns i drets dins l’àmbit urbanístic del PA-8 
Universitat de Cervera (DOGC 4557 de 24/01/2006) aprovat inicialment per acord 
plenari de 24 d’octubre de 2017 per adquirir mitjançant el sistema d’expropiació 
forçosa la propietat dels béns i drets afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i 
4869713), i l’arxiu de les actuacions amb els efectes previstos a l’article 95 de la Llei 
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39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
4. RATIFICACIONS 
 
Expedient 2016009694. Decret de l’Alcaldia de data 2 de gener de 2018 relatiu a 
rectificar l’error material de la Proposta de Ple de data 15 de gener de 2018 sobre 
l’aplicació de l’índex de correcció de la facturació fixa i variable del servei de neteja 
d’edificis del quadrimestre juliol - octubre 2017. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
5. Expedient 2018006776. Desestimar el Recurs de Reposició presentat pel grup 

municipal Ciutadans, envers l’acord de Ple Municipal en el qual es declarava 
persona “non grata” S.M. el Rei d’Espanya Felip VI. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 
 
6. Expedient 2018003482. Ratificació de la incorporació de nous membres i revisió de 

les quotes i de la modificació estatutària que suposa els acords presos a 
l’Assemblea del Consorci del Ter del dia 2 de setembre de 2017. 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
7. Expedient 2018008373. Aprovar les festes locals per a l’any 2018 

 
8. Expedient 2005005192. Derogació del reglament de funcionament del Registre 

Municipal de Licitadors. 
 

9. Expedient 2018011067. Revocació dels plecs generals de l’Ajuntament de Girona. 
 

10. Expedient 2018007697. Presa en consideració de la memòria justificativa de la 
modificació de la forma de gestió del Servei d’Atenció Domiciliària. 

 
11. PROPOSTES URGENTS 
 
MOCIONS ENTITAS CIUTADANES 
 
12. Expedient 2018005142. Moció que presenta l’entitat Associació de Música 

Moderna de Girona de suport a la candidatura de la rumba catalana com a 
patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. 
 

13. Expedient 2018006375. Moció que presenta l’entitat Partit Demòcrat Europeu 
Català en relació a les declaracions del President del Govern d’Espanya i al 
nomenament de la jutgessa Maria Elósegui com a membre del Tribunal Europeu 
de Drets Humans. 



4 
 

MOCIONS 
 
14. Expedient 2018007601. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per 

l’equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l’estat amb les policies 
autonòmiques. 
 

15. Expedient 2018008966. Moció que presenta el grup municipal PSC per impulsar 
reformes urbanístiques i d’adequació dels centres docents públics de Girona. 

 
16. Expedient 2018009266. Moció que presenta el grup municipal PPC de suport a 

l’equiparació salarial de les forces i cossos de seguretat de l’estat. 
 

17. Expedient 2018009265. Moció que presenta els grups municipals ERC-MES i 
CUP-CRIDA PER GIRONA per reclamar un replantejament en les convocatòries 
de beques i ajuts a l’educació. 
 

18. Expedient 2018009575. Moció que presenten els grups municipals ERC-MES, 
CUP-CRIDA PER GIRONA i PSC en suport i adhesió a la vaga feminista del  de 
març de 2018. 
 

 
PART DE CONTROL 
 
DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2018000300 a la número 018004233, 
des de 1 de febrer de 2018 fins a 28 de febrer de 2018. 
 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 2 de febrer 
de 2018 (ordinària), 9 de febrer de 2018 (ordinària), 16 de febrer de 2018 (ordinària), 
12 de febrer de 2018 (extraordinària) i 23 de febrer de 2018 (ordinària). 
 
19. PRECS I PREGUNTES 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, molt bona tarda. Bona tarda. 
Doncs, donaríem inici al Ple ordinari del mes de març. 
 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
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En primer lloc, hi hauria l’aprovació de les darreres sessions ordinàries: la de 15 de 
gener i la de 12 de febrer. Hi ha un petit error, evidentment és de 2018, no de 21018. 
No sé si algú té alguna rectificació… –sí, encara falta una mica el 21018–, si algú té 
alguna rectificació a fer… Si ningú manifesta re, potser les podem considerar 
aprovades per unanimitat. Sí? Perfecte. 
 
 
 
VOTACIÓ 
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions del Ple ordinari de 15 de gener i 
de 12 de febrer de 2018. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria 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 Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
En segon lloc, el següent punt és el d’informes de Presidència. Saben que sempre fem 
una breu referència al tema del mercat de treball. En aquest cas, el mes de febrer les 
persones que consten inscrites a l’atur a la ciutat de Girona són de 5.282 persones; és 
un cert augment respecte al mes de gener i al mes de desembre. És la tendència 
sempre similar de cada any, sempre són els pitjors mesos. Això amb tota certesa. 
L’important, com diem en cada ocasió, és comprovar quina és la tendència respecte a 
la disminució o a l’augment interanual; en aquest cas, doncs, és una disminució 
interanual de 368 persones; per tant, estem parlant d’un 6,51 per cent de reducció. 
 
En aquest sentit, doncs, portem ja cinquanta-un mesos consecutius de reducció 
contínua de l’atur registrat a la ciutat de Girona, amb comprovacions interanuals. 
 
En principi, són bones notícies, tot i que saben que sempre m’agrada fer esment que 
el que cal és treballar cap a la precarietat laboral, i que tot i que hi ha moltes més 
persones que treballen que en els pitjors anys de la crisi, evidentment –crec que va ser 
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el 2013 el pitjor any i em sembla que fins i tot aquí dèiem les dades, en algun lloc ho 
havia vist, no ho tinc… Sí, 8.000 persones, eh? Per tant, de 8.000 a 5.282 és una 
reducció important, però que cal que les condicions laborals o d’ingressos, doncs, hem 
de treballar perquè siguin millors. 
 
Respecte a les persones afiliades a la seguretat social, saben que sempre anem amb 
un mes de retard, perquè tot just podem donar les dades del mes de gener, que solen 
ser mesos dolents, com hem dit, i el de febrer també segurament ho serà. Doncs, el 
nombre de persones afiliades el mes de gener era de 71.284; cal anar a l’any 2008 per 
trobar una xifra superior a aquesta, per tant, estem retornant al nombre de persones 
afiliades ja previ a la crisi. L’any 2008 es va assolir el màxim de persones afiliades de 
mai, que eren 71.465, i ara estem a 71.284; això també és molt positiu, vol dir que 
quasi quasi tenim el nombre de persones que estan treballant en un moment concret, 
en una foto concreta, doncs, similar al període previ a la crisi. 
 
Previ als decrets i acords a donar compte al Ple hi ha un assabentat. En principi, el 
portaríem ara, aquest assabentat, si ningú s’hi oposa, perquè, si no, també per fer 
aquest assabentat, com que l’hem de fer sí o sí abans del 31 de març –i ara els dic per 
què–, doncs, hauríem de fer un ple extraordinari només per aquest assabentat, que 
tampoc no es vota, eh? 
 
És per confirmar que s’ha cobert la plaça de secretari d’aquest Ajuntament. Es va 
convocar la plaça i, doncs, per confirmar que la persona que ha obtingut aquesta plaça 
de secretari és el senyor José Ignacio Araujo. I com que la seva comissió de serveis, 
que saben que venia d’un altre ajuntament, s’acabava el 31 de març, doncs, és evident 
que l’assabentat aquest l’hem de fer abans del 31 de març. És qui ha obtingut la plaça 
mitjançant els sistemes de selecció legals. Només ho portem com a assabentat, no 
s’ha ni de votar. 
 
Algú té o algú s’oposa que ho portem avui en aquest moment com a assabentat? No? 
Perfecte. Doncs, moltes gràcies. 
 
No sé si els hem pogut fer arribar ja… Ah, doncs, crec que ja el tenen vostès també, 
que consti. 
 
En tercer lloc, saben que venen els decrets i acords a donar compte al Ple, que si els 
sembla bé, els farem sempre al final, en el moment de fer la fiscalització, eh?, de les 
tasques de Govern. 
 
 
RATIFICACIONS 
 
4. Decret de l'Alcaldia de data 29 de gener de 2018 relatiu a rectificar l'error 
material de la Proposta de Ple de data 15 de gener de 2018 sobre l'aplicació de 
l'índex de correcció de la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis 
del quadrimestre juliol - octubre 2017. 
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Observat error puntual en la proposta del ple de 15 de gener de 2018, relatiu a l’import 
del 8% de les facturacions dels blocs 1, 2, 3, 5 i 6, retinguts i que es corresponen a la 
part variable de la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2017, en quant al 
sumatori de l’import a abonar a "EULEN, SA", adjudicatària del servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona dels blocs abans 
esmentats, en el sentit que la quantitat a abonar a l’esmentada empresa és de noranta 
mil noranta-quatre euros amb setanta-cinc cèntims d'euro (90.094,75 €), IVA inclòs 
(75.284,92 € de base i 14.809,83 € d’IVA calculat al 21%), hauria de ser noranta-un mil 
noranta-tres euros amb setanta-cinc cèntims d'euro (91.093,75€) IVA inclòs 
(75.284,09€ de base i 15.809,66 € d’IVA calculat al 21%). 
 
Procedeix rectificar aquest aspecte en el paràgraf primer, del punt segon de la 
proposta aprovada pel Ple de l'Ajuntament en la sessió abans esmentada, d'acord amb 
el que disposa l'art. 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 
 
Primer.- Rectificar l'error observat en el paràgraf primer, del punt segon de la proposta 
d'aprovació de l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació fixa i 
variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts al 
quadrimestre juliol - octubre 2017, emès per "CIAS COM 2001, SL", aprovada pel ple 
de l'Ajuntament en sessió de 15 de gener de 2010, en el següent sentit: 
 
La quantitat a abonar "EULEN, SA", és de noranta-un mil noranta-tres euros amb 
setanta-cinc cèntims (91.093,75€) IVA inclòs (75.284,09€ de base i 15.809,66€ d'IVA 
calculat al 21%) enlloc de noranta mil noranta-quatre euros amb setanta-cinc cèntims 
(90.094,75 €), IVA inclòs (75.284,92€ de base i 14.809,83€ d'IVA calculat al 21%), que 
figuren en la proposta. 
 
Segon.- Ratificar l'esmentat decret en la propera sessió plenària que es celebri. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, ja al punt 
número 4, que, en aquest senti, sí que cal votació, eh?, perquè es tracta d’una 
ratificació. 
 
Senyora Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, bona tarda. Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
com vaig explicar a la comissió informativa, era un error que hi havia hagut respecte…, 
quan portàvem 8 per cent de l’empresa Eulen, hi havia un error, hi hauria d’haver estat 
91.000… Busco un moment les quantitats, que les tinc aquí. Un segon, eh?, que no 
trobo les quanties exactes. Hauria d’haver estat 91.093,75 euros i vàrem portar 
90.094,75. És a l’hora de calcular el 8 per cent que, bé, va haver-hi un error. És 
simplement això i per això ho tornem a portar a Ple per ratificar-ho. 
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Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla… Ah, sí, si hi ha alguna… Primer el senyor Salellas, no?, era? No, primer són 
vostès. Com que estan a un costat diferent… 
 
Sí, senyora Paneque. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Només per anunciar la 
nostra abstenció. Ja entenem que el punt és un punt de tràmit d’un càlcul, però, com 
saben, fa referència a un servei municipal, de neteja d’edificis municipals, en el quals 
nosaltres pensem que la seva gestió i el malestar dels treballadors requeriria millores. I 
la nostra abstenció s’emmarca, doncs, en aquesta reflexió política i no tant en el fet 
administratiu. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): En la mateixa línia del que acaba 
d’expressar la portaveu del Grup Socialista, nosaltres també, doncs, per les raons 
polítiques que és que no compartim el model de serveis que s’està desenvolupant ara 
mateix i que, de fet, a hores d’ara encara el defensa el Govern que està governant la 
ciutat, doncs, nosaltres el que farem serà abstenir-nos, malgrat sabem que és un tema 
tècnic. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, perdoni, moltes gràcies, alcaldessa. En el 
mateix sentit que s’han expressat els meus companys regidors, nosaltres també 
anunciem la nostra abstenció. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Doncs, passem a 
la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
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, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - Mes, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la rectificació de l’error existent 
en l’informe sobre l’aplicació de l’índex de correcció de la facturació fixa i variable del 
servei de neteja d’edificis. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 29 de gener de 2018 es 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
5. Desestimar el Recurs de Reposició presentat pel grup municipal Ciutadans, 
envers l'acord de Ple Municipal en el qual es declarava persona "non grata" S.M. 
Rei d'Espanya Felip VI. 
 
PRIMER I ÚNIC.- L'acord de Ple de 24 d'octubre de 2017 i contingut de la impugnació. 
La persona titular del grup municipal "Ciutadans", va recórrer el 17 de novembre de 
2017 l'acord de Ple Municipal de 24 d'octubre de 2017 en el qual es declarà a S.M. 
Felip VI persona "non grata" al municipi de Girona. El citat acord de Ple, fou precedit 
per una moció presentada pels grups municipals CIU, ERC i CUP de data de 17 
d'octubre i número de registre general 2017065789. L'acord de Ple ara impugnat, 
comptà amb el vot favor de disset càrrecs electes de l'Ajuntament de Girona (els dels 
grups municipals acabats d'esmentar), sobre un total de vint-i-cinc regidors. El 
contingut de l'Acord (núm. 22, epígraf 5è) es motivà en la "manca de neutralitat" de les 
declaracions emeses pel Cap d'Estat el dia 3 d'octubre del 2017 en les quals no es feia 
referència a l'actuació d'una part dels cossos i forces de seguretat envers part de la 
ciutadania de Girona en ocasió de la celebració del "Referèndum" del dia 1 d'octubre 
del 2017. Cap altra contingut conté l'Acord "22.5". 
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El grup municipal recurrent, en el recurs que és objecte del present informe, planteja 
com a pretensió la nul·litat absoluta de l'Acord de Ple esmentat en el qual es declara 
persona "non grata" a S.M. Felip VI. Fonamenta la pretensió en virtut de l'article 47.1.b. 
de la Llei de Procediment Administratiu 39/15 el qual regula la nul·litat de ple dret del 
actes administratius dictats per òrgan manifestament incompetent. Es remet per a 
demostrar la presumpta incompetència a l'article 25 de la Llei de Bases de Règim 
Local 7/85 per a afirmar que en relació al llistat de competències allà enumerades, la 
de declarar una persona "non grata" no forma part de les mateixes. En segon lloc es 
refereix el recurs al fet que les eventuals declaracions d'aquest tipus es cenyeixen a 
l'àmbit de la diplomàcia internacional d'acord amb l'article 9 de la Convenció de Viena 
de 1961. En tercer lloc al·lega el recurrent (en fonament a la sentències del Tribunal 
Suprem de 17/7/98 i 24/11/03 -sala 3, secció 4arta-), que una declaració d'aquest 
tenor "estigmatitza" a la persona que n'és objecte. Finalment s'esmenten al recurs un 
seguit de sentències de signe desfavorable a declaracions d'aquesta naturalesa. El 
recurs de reposició, d'altra banda, en la seva introducció s'acull als articles 123 i 124 
(amb connexió amb l'article 27.1) de la Llei 29/98 de Jurisdicció Contenciosa-
Administrativa, articles els quals plantegen que sempre i quan la sentència hagués 
considerat il·legal el que fou l'objecte de la demanda, el jutjat d'instància o altre 
Tribunal pot declarar la il·legalitat de l'acord. 
 
En la seva vessant formal, el recurs compleix el conjunt de requisits en relació a la 
legitimat d'interposició del Recurs (article. 29 del Reglament d'Organització dels Ens 
Locals 2568/86); en relació als terminis interposició (article 124 de Llei de Procediment 
39/15); i en la resta d'extrems necessaris. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Naturalesa de l'acte recorregut no és un acte administratiu. 
El 68 per cent de càrrecs electes de l'Ajuntament de Girona (17 titulars) que van votar 
favorablement a la declaració de persona "non grata", van emetre una declaració 
administrativa (un acte quasi jurídic) de, sentiment o desig, que cap efecte jurídic 
comporta perquè cap potestat administrativa exerceix (ni de prestació, ni de sanció, ni 
de foment) en el sentit que els efectes de la declaració no autoritzen, no creen drets, 
no prohibeixen, no permeten; o no generen obligacions ni a l'administració ni a 
l'administrat. No és tracta ni tan sols d'un acte discrecional (els quals s'encabeixen en 
un procediment amb el corresponent expedient al igual que els actes reglats), perquè 
es tracta d'una declaració de voluntat d'un conjunt de càrrecs electes el qual no va 
orientat a desenvolupar una activitat administrativa de "resultat" i executiva (ordenar, 
prohibir, autoritzar o sancionar), sinó a manifestar un sentiment o desig simplement 
més enllà que ideològicament si estigui o no d'acord. Com a declaració que és, l'acord 
de declarar persona "non grata" reuneix però de forma molt més atemperada o tènue 
els requisits d'un acte administratiu de la Llei de Procediment administratiu 39/15 en 
allò relatiu a la motivació (article 35); però no en el relatiu a l'executivitat perquè no té 
efectes (articles 38,39, 97 i 98); ni a la tramitació de l'expedient administratiu (dels 
articles 70 a 84 de la Llei de procediment 39/15 i dels articles 146 a 151 del ROF 
2568/86). El recurrent manifesta en aquest sentit la manca de tràmit d'audiència a 
l'interessat (art. 82 de Llei 39/15), fet de contingut jurídic impossible perquè la 
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declaració com a tal no ve precedida d'un expedient administratiu essent un acte 
declaratiu i no executiu. 
 
No es gratuït recordar en el present cas l'existència del dret fonamental protegit 
constitucionalment a manifestar declaracions tant pel titulars favorables a la declaració 
de persona non grata, com per al titulars contraris a la mateixa (art. 20 i 23 de CE). 
Certament, però, per l'article 56.3 de la CE els actes del Rei no estan subjectes a 
responsabilitat i certament també per l'article 56.1 de la CE és funció del Rei conservar 
la unitat d'Espanya. No obstant si s'observa bé l'acord del 24 d'octubre de 2018 de Ple 
(punt 22 epígraf cinquè de l'acta - pàgina 138 -) res afirma aquest que no sigui declarar 
"non grata" a Girona a S.M. Felip VI. En conseqüència els disset titulars del Ple que 
aproven l'acord , no emeten un acord en relació a una funció del monarca sinó envers 
el contingut del discurs portat a terme el dia 3 d'octubre. 
 
SEGON.- Sobre les competències de l'article 25 de la Llei de Bases 7/85. 
L'article 103.1 de la CE (submissió a la Llei en l'actuar de l'Administració), no comporta 
una vinculació positiva o empírica del Dret, en el sentit "numerus" de competències del 
Ple estipulades a l'article 25 de la Llei de Bases 7/85. L'article 25 de la Llei 7/85, és 
una enumeració de competències sectorials (urbanisme, personal, pressupost, actes 
dispositius sobre els béns patrimonials, etcètera), de les polítiques públiques en el 
marc de les potestats administratives dels Ajuntaments. No en el marc de declaracions 
administratives sense efecte. En aquest sentit, l'acord no materialitza (a través d'un 
acte administratiu), una potestat; sinó que, simplement i sense efectes jurídics una part 
representativa o important dels seus càrrecs electes, emeten un judici de valor atès 
que conforme els articles 2.1 i 25.1 de la Llei de Bases 7/85 els municipis estableix que 
els Ajuntaments "tenen capacitat per a promoure tota classe d'activitats per a la gestió 
dels seus interessos i satisfacció de la comunitat veïnal". 
 
Com s'apuntava, que la declaració no sigui explícita a les competències de la Llei 7/85, 
no comporta en absolut que sigui contrària a dret. En resum, l'actuació, a l'entendre de 
qui subscriu, no conculca l'article 9 de a CE relatiu a la subjecció a la llei perquè 
l'Administració Territorial Bàsica (Estatal, Autonòmica i Local), pot "fer" en forma 
d'acord no el que la llei autoritza expressament només; sinó també allò que no 
prohibeix. En el sentit apuntat, a més, la declaració ni es contrària al principi d'equilibri 
econòmic; ni col·lisiona o es concurrent amb altres serveis prestats per altres 
administracions (art. 7 Llei 7/85), dos fets que de forma "oberta" sí que podrien generar 
una nul·litat radical o relativa. El Dret administratiu condiciona i limita l'activitat 
administrativa però no la d'una declaració de disset càrrecs electes sense efectes 
jurídics de cap tipus. Els regidors votants no actuaren en fonament a l'exercici de cap 
acte administratiu amb efectes executiu per la manca d'efectes jurídics i per aquest 
motiu a l'entendre de qui subscriu no procedeixen les causes de nul·litat de la Llei de 
procediment 39/15, en concret la relativa a "òrgan manifestament incompetent" (art. 
47.1.b) esmentada pel recurrent. Així mateix, manifestament incompetent comporta 
que la causa sigui palpable, manifesta, notòria, irrefutable i no es pot afirmar 
jurídicament que un conjunt de càrrecs no puguin manifestar un desig per la via d'una 
declaració sense efectes tal com es demostra més endavant per exemples factuals i 
consolidada jurisprudència. Nul seria un acord de Ple mitjançant acte administratiu 
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que materialitzés una invasió competencial per part d'un Ajuntament de competències 
atribuïdes a l'administració de l'Estat o de la Generalitat, a saber es consignats als 
articles 148 i 149 de la CE (per exemple que s'adoptés un acord executiu sobre 
transport, legislació alimentària; legislació laboral o qualsevol altra matèria sectorial no 
atribuïda o no delegada als Ens Locals). En definitiva les competències d'un Ple 
municipal es poden classificar en normatives, fiscalitzadores, organitzatives, 
financeres i quasi-jurídiques. Indubtablement la declaració objecte del recurs s'inscriu 
en aquest darrera modalitat i per tant no és possible associar una nul·litat radical per 
"òrgan manifestament incompetent" (47.1.b Llei 39/15) perquè no són conculcats els 
principis de jerarquia; ni territorialitat; ni de matèria com s'ha exposat. 
 
TERCER.- Cobertura Constitucional de la declaració. 
No és necessari exigir un marc legislatiu positiu i empíric que especifiqui factualment 
que el Ple Municipal pot portar a terme declaracions exògenes a actes administratius 
plenament jurídics (reglats o discrecionals). L'acord no conculca l'article 9 de la CE en 
matèria de legalitat simplement perquè la declaració recorreguda no infringeix 
l'ordenament jurídic el qual és un límit extern en el present cas. 
 
És més en atenció als articles 20 i 23 de la CE, la declaració i acord de Ple en qüestió 
(si estigui o no d'acord, ideològicament), no deixa de ser l'expressió d'una opinió en 
exercici de càrrec públic sense cap efecte jurídic ni materialització en forma de 
resultat administratiu. 
 
QUART.- Declaracions en l'àmbit del Dret Internacional per contrast al dret intern. 
En un altre ordre de qüestions i abordada la naturalesa de la declaració, el recurrent 
al·lega també que les declaracions de persona non grata es cenyeixen a l'àmbit del 
Dret Públic Internacional. El fet (en el relatiu al dret positiu i empíric) és ben cert atès 
que els art. 9 i 43 de la Convenció de Viena de 18 d 'abril de 1961 i la pròpia Sala 
Penal en Sentència de 21 d'octubre de 1991, fixen que en el cas del dret internacional 
públic la declaració de "non grato" produeix dos efectes jurídics (essent per tant un 
acte administratiu), a saber: la pèrdua de "privilegis" del cos diplomàtic i la pèrdua 
d'immunitat. Però és obvi que fora del dret internacional una declaració municipal en 
forma d'acord de Ple no té cap efecte jurídic (el rei no perd immunitat ni privilegis en el 
dret internacional públic, com és més que obvi perquè cap competència ostenta un 
Ajuntament al respecte d'aquest). 
 
Però és que més enllà, tampoc delma o erosiona el dret a l’honor o a la seva imatge 
(art. 18 CE i art. 7.7 Llei 5/82 de protecció de dret a l’honor) del Monarca perquè la 
sentència del TC 185/1989 de 13 de novembre assevera amb rotunditat que ni tant 
sols són una atac al dret a l’honor les declaracions de persona “non grata” a 
administrats i empreses tal i com s’acredita a la part final del present informe. Es tracta 
d’un conflicte institucional i d’alt contingut polític, més que no pas d’una declaració que 
pugui afectar amb un dany avaluable i individualitzable i amb nexe casual al declarat 
“non grata”. Però és que fins tot en el cas que és pugués avaluar i objectivitzar el propi 
Tribunal Constitucional (consolidat en doctrina) assevera que els eventuals danys a 
empreses o administrats que ha estat declarats com persones jurídiques o físiques 
“non grates”, no existeix perquè no ve precedit d’una vulneració del dret a l’honor i la 
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pròpia imatge. Menys doncs ha de tenir cabuda la tesi del recurrent atès que la 
persona declarada “non grata” no és ni un administrat ni titular una mercantil. 
 
CINQUE.- Usos i costums: declaracions de persona “non grata” i altres declaracions 
per Acord de Ple amb diferent objecte però que jurídicament són, exactament, el 
mateix. 
 
Tot i ser una font de dret subsidiària, les declaracions de persona “non grata” no són 
en absolut un fet aïllat. En l’àmbit institucional han estat declarat també per acords de 
ple S.M Felip VI a l’Ajuntament de la Bisbal, de Breda, d’Arenys de Munt i de Torelló; 
l’expresident del govern Sr. José Ma. Aznar pel claustre de la Universitat Politècnica 
de Catalunya i l’UAB; l’actual President del govern Sr. Mariano Rajoy per part de 
l’Ajuntament de Pontevedra. 
 
D’altra banda tampoc es troben a l’article 25 de la Llei de Bases 7/85 els 
nomenaments de fills predilectes; les declaracions per Ple de dol oficial; la condemna 
a actes terroristes: o la solidaritat amb catàstrofes naturals i, tot i no ser acords 
impugnats mai (a diferència del present cas), són jurídicament el mateix: declaracions 
de voluntat sense efecte jurídic de cap tipus. 
 
SISÈ.- L’ àmbit jurisprudencial per referència a les declaracions per acord de Ple. 
Amb concordança amb allò manifestat als fonaments de dret anteriors, destaquen i en 
relació a les qüestions centrals del present informe les sentències que seran citades 
tot seguit. Es porta a terme un desglós temàtic agrupant les sentències que 
estableixen que: a.- que es tracta d’una declaració sense efectes jurídics; b.- no 
vulnera el dret a l’honor i pròpia imatge. 
 
a.- Sobre la no impugnabilitat de valoracions en forma d’acord i que no tenen 
conseqüències jurídiques: La STSJ del País Basc de 30 d’octubre de 2001 (rec c-a 
4484/1998), estimà la demanda i resolgué en favor de l’actor el fet que l’Ajuntament de 
Lizarta abonés les despeses del funeral d’una persona afirmant que “la decisión sobre 
apoyo económico a una determinada familia se adopta en el contexto de 
posicionamiento de solidarización en cariz netamente político- ideológico (...)y no es 
incarnidable en pautas de objetividad en el destino y aplicación de recursos 
económicos de la Hacienda Local(...)”. En canvi desestimà en la mateixa sentència tot 
allò relatiu a què: nomenessin filla predilecta del municipi a la difunta (morta en un 
disturbi); que es decidís exposar l’“inkurriña” en senyal de dol i amb crespó negre; i 
que s’animés als veïns a fer el mateix. Es fonamentava la legalitat de l’Acord de Ple en 
la naturalesa de valoració polític - administrativa de l’acord, estimant únicament 
l’extrem que tenia conseqüències jurídiques (sufragar els serveis funeraris). 
 
b.- Sobre la manca de vulneració de dret a l’honor d’aquest tipus de declaracions: La 
coneguda STC 185/1989 de 15 de novembre, la qual afirma que inclús en declaracions 
de persona “non grata” a administrats i empreses, la declaració no comporta un atac al 
dret a l’honor. Al fonament de dret 4art de l’esmentada sentència es cita: “(..) no puede 
considerarse atentatorio contra el honor del recurrente, de acuerdo con las pautas 
sociales generalmente aceptadas hoy en día, que el ayuntamiento le calificase de 
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persona “non grata”. En primer lugar, porque la decisión municipal ha de situarse en el 
contexto de una controversia entre el actor y la Corporación Municipal que había 
trascendido a la opinión pública (...)”. Pensis però en el present cas que la persona 
objecte de la declaració no és ni un administrat ni una empresa tal i com s’ha exposat; 
sinó el Cap d’Estat derivant en conseqüència més la qüestió a un conflicte entre 
institucions (la Local i la Casa Reial) que no pas una declaració que pugui comportar 
veure deteriorades les expectatives patrimonials, professionals o mercantils de la 
persona declarada “non grata” en el present cas. En idèntic sentit (el de què les 
declaracions de “non grata” no vulneren el dret a l’honor), és postulen les sentències 
següents: TS Sala del C-A de 19 de setembre de 1987; TS Sala del Civil de 28 de 
juliol de 1995, i TS Sala del Penal de 15 de març de 1994 (en el cas d’un jutge en 
aquest cas declarat “non grato”). Les tres jurisdiccions citades demostren que aquest 
és el criteri comú més enllà inclús de la nostra Llei de Jurisdicció Contenciosa 29/98. 
 
Desestimar el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal “Ciutadans” en el qual 
es pretén la nul·litat de l’acord de Ple de 24 d’octubre de 2017 que declarà “persona 
non grata” a S.M. Felip VI (apartat 22 epígraf 5 de l’Acta del Ple). Del fet de no trobar-
se aquesta declaració en l’article 25 de la Llei de Bases 7/85, no es pot despendre que 
es tracti d’ un acord contrari a dret pels motius abastament exposats. Els disset 
Regidor que formularen la moció i votaren favorablement (sobre un total de vint-i-cinc 
càrrecs electes) ho van fer en exercici del càrrec i en relació a un acord que cap efecte 
jurídic té i, per altra banda, que cap conseqüència comporta en matèria d’una eventual 
estigmatització amb els subsegüents danys en imatge, béns, professió o patrimoni 
segons la consolidada jurisprudència citada al present informe. És inversemblant (o de 
contingut material quasi-impossible tant pel context com per la rellevància de la 
persona declarada “non grata”), haver d’atorgar un tràmit d’audiència a l’interessat tal i 
com afirma el recurrent en fonament a l’article 82 de la Llei de Procediment 39/15. La 
moció i l’acord (en el seu acord 22, epígraf 5) no es postula envers altres qüestions 
que són funció del monarca i es limita a una declaració de desig o sentiment. Sense 
perjudici de l’indicat i com s’exposa a l’informe són abundants els acords de ple (no 
estant tampoc directament vinculats a les potestats administratives de l’article 25 de la 
Llei de Bases 7/85), acorden de nomenament de fills predilectes; de condemna a actes 
terroristes; o de solidaritat amb víctimes d’aiguats, terratrèmols i contingències 
anàlogues; acords tots ells que tampoc presenten efectes jurídics. La motivació de 
l’acord és troba en la pròpia moció i el propi desenvolupament de la sessió del Ple. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 5 de 
l’ordre del dia.  
 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, defensarà aquesta moció…, 
no, perdó, disculpin, aquesta moció…, aquest acord, el portaveu, el senyor Ribas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Perdoni. Bé, com 
ja es desprèn en el que apareix redactat al document pròpiament del Ple, es tracta de 
desestimar un recurs que es va instar contra la declaració d’una moció que es va fer 
en aquest Ple d’aquest Ajuntament, que no reproduiré, perquè considero que tots els 
grups hi van participar en aquell moment, de considerar persona non grata la figura del 
ciutadà el senyor Felip VI.  
 
A partir d’aquí, evidentment, el que això confirma és que aquí fem política i que aquí 
del que es tracta és de fer política, debatre envers qüestions polítiques i el que han dit 
els serveis jurídics és que hi ha viabilitat, doncs, per aprovar aquestes qüestions. 
 
Evidentment, no som els únics que ens hem manifestat d’aquesta manera: 
representació empresarial, recordo un famós tuit de «vaya con Dios», que va referir 
molt ben clarament quin era el sentiment que hi havia per part de molta gent. I aquests 
empresaris eren membres de la Fundació Princesa de Girona i que l’han abandonada. 
Per tant, era un reflex molt clar de quin era el sentiment per part dels ciutadans de 
Girona envers la figura del ciutadà Felip. 
 
A partir d’aquí, això es confirma també amb altres qüestions: darrerament va sortir una 
enquesta a nivell de l’Estat espanyol on el 54 per cent de la població, doncs, entenia 
que no se sentia còmode amb la figura de la monarquia com a sistema dintre del 
mateix Estat espanyol. Per tant, ja han fet un pas més, Espanya es va aproximant una 
mica a la filosofia que hem tingut els catalans quant a idea de república. 
 
I, evidentment, aportem, doncs, aquesta qüestió per seguir defensant un principi que jo 
crec que és fonamental en aquest cas que és fer política –és fer política–; judicialitzar 
la política és un gran error. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
intervencions? 
Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor Ribas, 
efectivament, aquí estem per fer política i per debatre políticament, però quan un 
comet errors polítics també se li han de dir. I en el Ple del 24 d’octubre, crec que no 
només el meu grup, sinó altres grups ja els va traslladar l’error polític que era 
presentar aquestes mocions. I d’aquí ve l’error, de les dues mocions, perquè no només 
nosaltres vam estar en contra de declarar persona non grata el rei Felip VI, sinó també 
el delegat del Govern, el senyor Enric Millo, perquè les dues mocions el que feien era 
això. I, per tant, nosaltres no estàvem ni a favor de declarar persona non grata un ni 
l’altre.  
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De fet, a mi sempre m’han sentit defensar que aquest plenari no és ningú i cap dels 
regidors és ningú per declarar persona non grata a ningú a la ciutat de Girona. 
 
L’informe diu una cosa, només en diu una, l’informe; al final només en diu una, i és que 
com que no té efectes jurídics, eh?, com que no genera efectes jurídics, doncs, escolti, 
facin el que vulguin amb les mocions. Bé, és que només faltaria, només faltaria que 
d’una moció com aquella se’n derivessin efectes jurídics i, per tant, vostès es 
creguessin amb el dret de dir qui és benvingut a la ciutat de Girona i qui no. Crec 
sincerament que fins aquí podíem haver arribat. 
 
Per tant, nosaltres votarem en contra de no acceptar aquest recurs. I, home, 
sincerament li he dir, primer, que vostè es refereixi, home, a una enquesta, no?, de tot 
Espanya –ara resulta que quan és de tot Espanya i li convé el resultat li agrada, quan 
no, doncs, com que és un Estat del qual vostè no en vol saber res, a aquestes no hi 
fem referència. Això, primera. 
 
I, segona, home, dir que els espanyols s’estan apropant a la idea dels catalans de 
república, jo li vull recordar que hi ha una majoria de catalans que no creuen en la 
república. I els números són els que són i els percentatges són els que són i, per tant, 
una vegada més vostè ha tornat a fer el que fa el seu partit sempre que és parlar en 
nom de tots els catalans, quan saben perfectament que la majoria, més de la meitat 
dels catalans no donen suport al seu procés independentista, al seu procés separatista 
i, per tant, aquesta república catalana que segons vostès solucionaria tots els 
problemes que tenim, i que estem veient que és tot el contrari, que encara en crea 
més dels que ja teníem.  
 
Per tant, com he dit, nosaltres no donarem suport en contra d’aquest recurs de 
reposició, però, hi insisteixo, l’error polític ve de creure’s amb el dret de dir qui és 
benvingut a la ciutat de Girona i qui no, i, per tant, l’error ve de les dues mocions 
aprovades, perquè per nosaltres és benvingut el rei Felip VI a la ciutat de Girona, ahir, 
avui i demà, com també ho és, ahir, avui i demà i sempre, el delegat del Govern. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, la senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, el lletrat ha fonamentat la 
seva recomanació, regidor Ribas, en el fet que la declaració de disset regidors és una 
mera manifestació de desig i que no genera efecte jurídic algun. Considera que la 
decisió de ple no és un acte administratiu, sinó que és una declaració de voluntat que 
s’emmarca en el dret dels regidors a expressar lliurement les seves idees. 
 
Aquest posicionament, regidor, xoca frontalment amb les sentències de l’alt tribunal a 
les quals nosaltres hem fet referència en el nostre recurs i en les quals es recullen tres 
punts. El primer és que no pot considerar-se que tal declaració sigui una simple 
manifestació de desgrat indiferent al dret administratiu. La segona, que no pot 
considerar-se l’acord solament com una manifestació de la llibertat d’expressió, sinó 
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com un acte administratiu. I el tercer i últim punt és que no pot equiparar-se la posició 
de ciutadans amb la de les administracions públiques, perquè aquestes últimes resten 
vinculades al compliment de les finalitats que els assigna l’ordenament jurídic. 
 
Sobre la falta de competència del Ple, ens diu el lletrat municipal, que el fet que no 
consti entre les competències municipals no comporta en absolut que sigui contrari a 
dret, perquè entén que el dret administratiu no condiciona ni limita una declaració de 
disset regidors sense efectes jurídics. 
 
Això vulnera el dictaminat pel Tribunal Suprem en dues sentències i declara nuls dos 
acords plenaris, assenyalant que una declaració que no procedeix d’alguns dels 
membres de la corporació, sinó que constitueix la manifestació d’un judici que pretén 
atribuir-se a tota la corporació com a decisió municipal ha de trobar una habilitació 
legal, que en el present cas, regidor, no s’hi troba. 
 
I aquest mateix argument, regidor, és el que han sostingut les diferents sales dels 
tribunals superiors de justícia d’Espanya, entre d’altres, Castella i Lleó, Navarra o més 
recentment Canàries. I en aquest últim cas, en el de Canàries, queda molt explícit i diu 
literalment que l’acte reconegut pel qual es declara persona non grata una persona en 
el municipi excedeix, sens dubte, de les seves competències i que és clara l’absència 
de normativa en què pugui sustentar-se la corporació per realitzar aquest tipus de 
declaració com a administració i, com a tal, la il·legalitat de l’acte. 
 
Bé, doncs, enfront de tota aquesta jurisprudència, el lletrat no ens ha ofert cap 
resolució judicial de cap tribunal de justícia que s’hagi pronunciat sobre la falta de 
competència municipal a l’hora d’efectuar declaracions de persones no grates, i s’ha 
limitat a posar sobre la taula diverses resolucions que es refereixen al fet que tal 
declaració no vulnera el dret a l’honor, que és quelcom que des del meu grup 
municipal no hem posat sobre la taula. 
 
I, a més a més, ens sorprèn que es refereixi a una sentència del Tribunal 
Constitucional de l’any 89 que ve a donar-nos la raó, regidor. Ens dona la raó quan 
assenyala que encara que el qualificatiu empleat no pugui considerar-se ofensiu contra 
l’honor del ciutadà, això no implica assentir sobre la regularitat i pertinència de la 
decisió municipal. 
(Sona el senyal acústic.) 
 
I ja vaig acabant, alcaldessa. Perquè, finalment, el lletrat ens treu a relluir una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc en què es desestima la 
nul·litat d’un acord del Ple en què es declara filla predilecta del municipi a una veïna. 
Esmenta un informe que, en aquest cas, la part recurrent no va al·legar la falta de 
competència municipal –i això s’oblida el lletrat d’esmentar-ho en el seu informe 
jurídic–, sinó que es va enfocar el recurs sobre la base d’una infracció de la Llei de 
seguretat ciutadana. Per tant, res a veure, no són, òbviament, comparables.  
 
I per si quedava algun dubte a algun de vostès, aquest grup votarà en contra. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC): Sí, moltes gràcies. Bé, arribats en aquest punt, si 
més no, espero que en traiem de bo la importància que té aquest plenari a l’hora de 
tractar qüestions importants per a la ciutat. 
 
I discrepo profundament del portaveu de Convergència, d’una de les primeres coses 
que ha dit, i és que aquí sembla com si hagués volgut dir que només ens expressem 
políticament; ens expressem políticament en molts àmbits: en mitjans de comunicació, 
en actes públics… Però aquí, en el plenari de Girona, sobretot el que fem és prendre 
acords que tinguin un efecte real sobre els ciutadans i ciutadanes i sobre el benefici i el 
devenir de la nostra ciutat. 
 
I en lloc d’això, en aquests últims anys ens hem trobat amb un conjunt de 
posicionaments que ens obliguen una vegada i rere una altra sobre diferents creences 
polítiques referides a aquest grup o a aquest altre grup, i això l’únic que aconsegueix 
és que grups municipals com el de Ciutadans es trobin còmodes en aquest propòsit de 
convertir el plenari de Girona en un lloc per a la teatralització de la política.  
 
Perquè al grup de Ciutadans els volia dir aquesta és la tercera vegada, sense èxit a 
més a més, que intenten aturar per via administrativa allò que ha estat votat finalment 
en aquest plenari. I aquesta no em sembla la millor manera de procedir políticament si 
el que es busca és el benefici de la ciutat i no el propi del grup municipal.  
 
De fet, vostès, que han guanyat les eleccions del 21 de desembre, des d’aquell dia 
estan absolutament desapareguts i no han assumit cap ni una de les responsabilitats 
per les quals vostès es presentaven i pretenien governar Catalunya. 
 
L’informe conclou també de manera literal que es va votar sense cap efecte jurídic. 
D’això me n’alegro en tant que –i en això sí que, senyor Ribas, coincidim– la 
judicialització de la política sempre ens ha semblat un camí excepcional i que no és 
gens recomanable. Per tant, m’alegro en aquest sentit d’aquest informe emès per 
Secretaria. 
 
Però el Ple, paradoxalment, té precisament aquesta primera i més important de les 
funcions, que és arribar a acords amb efectes jurídics. I els posicionaments polítics tots 
són legítims, és clar que sí, i es poden fer a l’escenari que es cregui més convenient, 
però aquest plenari té la funció primera de ser la institució encarregada de la gestió, 
del bon govern i del bon funcionament de l’Ajuntament de Girona. I aquí es porta a 
votació un informe tècnic que afirma que es va votar sense cap conseqüència i que va 
ser únicament una declaració de desitjos o de sentiments. I és que hem votat a l’entorn 
de quaranta mocions en aquest plenari expressant desitjos sense cap tipus d’efecte 
jurídic i això ja m’entendrà que a nosaltres, i a part de la ciutadania, els porta a la 
confusió. O dit d’una altra manera, seria bo que el ciutadà sabés d’entrada que quan 
es vota es fa de debò i que no és només la comunicació d’un desig dels uns o dels 
altres. 
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(Sona el senyal acústic.) 
 
I acabo. Arribem avui a una situació rocambolesca, perquè semblaria lògic que qui 
defensa la legalitat per sobre de qualsevol votació d’aquest plenari votés a favor de 
l’informe que finalment argumenta que el seu recurs, senyora Pujola, tornarà a ser 
rebutjat per tercera vegada, com li deia. I per això li deia que és rocambolesc, perquè, 
finalment, vostès voten en contra d’un informe jurídic de la Secretaria d’aquesta casa. 
I, per contra, els que ens han fet votar fins a quaranta vegades sobre una mateixa 
qüestió seria estrany que el seu vot no deixés clar que aquí es vota per a quelcom més 
que per expressar un desig o un sentiment. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Rei d’Espanya, no ets benvingut a la 
nostra ciutat –rei d’Espanya, no ets benvingut a la nostra ciutat. Això ho vam votar, 
senyora Paneque, i per mi aquest vot té la mateixa legitimitat que la resta de vots que 
efectuem en tots els punts, ni més ni menys. No intenti vostè plantejar votacions de 
primera i votacions de segona com ha fet ara; no, jo quan voto pel tema dels serveis 
de la gent gran, pels serveis de la neteja o per declarar el rei Felip d’Espanya persona 
non grata ho faig de la mateixa manera i amb la mateixa voluntat. 
 
El rei d’Espanya no és benvingut a la nostra ciutat, i em sembla d’allò més lògic. 
Repassem-ho: és descendent d’una monarquia absolutista que va retirar l’autogovern 
català el 1714 i va signar el Decret de Nova Planta el 1716. Sabem tots que ha tingut 
una relació i uns beneficis amb les dictadures, totes les que hi han hagut i que han 
actuat contra el poble català, la llengua, els drets i la cultura catalana. Qui va posar la 
monarquia espanyola aquí l’any 75 va ser el dictador Franco, però el rei Joan Carles i 
el seu fill Felip de Borbó no en van tenir prou, es van haver de relacionar amb el 
senyor Obiang, de Guinea, amb Videla, a Argentina, o encara avui amb la dinastia Al 
Saüd, a Aràbia Saudí. De fet, ja sabem que Felip de Borbó representa, és l’agent 
comercial d’armament a Aràbia Saudí, que, entre d’altres, avui està massacrant el 
poble del Iemen.  
 
Hem parlat també de com amb diners de tots s’han amagat les amants i tots els 
negocis i afers tèrbols que ha tingut aquesta monarquia, o de com encara avui es 
gasta o ha passat aquesta família de no tenir diners a tenir més de 2.300 milions 
d’euros de fortuna. A vostès això no els preocupa, senyors de Ciutadans? Els 
preocupa allò que democràticament decidim aquí, no que la monarquia espanyola 
s’hagi enriquit il·legítimament fins a 2.300 milions d’euros, mentre la població d’aquest 
país patia una crisi, com vostès potser no saben. De fet, 50 milions d’euros es destinen 
cada any a la Casa Reial perquè puguin sobreviure enmig dels seus luxes. 
 
Per si això no fos prou per declarar aquesta persona i aquesta institució non grata a la 
nostra ciutat, Felip de Borbó va insultar i agredir tots els gironins i les gironines que 
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van votar el dia 1 d’octubre. Això és el que va fer, no els va representar ni els va ni tan 
sols respectar; els va voler trepitjar des del seu tro d’or i des de la seva luxúria. 
 
Per tot això diem que sí que el rei d’Espanya no és benvingut a la nostra ciutat. 
 
I, per cert, un parell de coses més: vostès que van i que sempre ens diuen que 
accepten totes les resolucions i que acceptaran –i acabo, senyora alcaldessa– tot allò 
que diguin les persones que informen sobre accions, avui veiem que no, que quan no 
diuen allò que vostès volen, perquè no compren els tribunals com sí que els tenen a 
l’Estat espanyol comprats, avui –avui– no accepten les seves decisions.  
 
I acabaré, senyora Veray, no és cert que no hi hagi una majoria catalans que vulguin la 
república; si vostès sumen a tots els vots a favor de la república independent catalana 
els vots de Catalunya en Comú, que són republicans –i jo m’imaginava que alguns del 
PSC també, tot i que cada vegada ho semblen menys–, però agafem només els de 
Catalunya en Comú, sabrà vostè que sumen més del 50 per cent dels vots de catalans 
que avui diuen que volen una república. Alguns federal, d’altres independent, però que 
volem que el Borbó se’n vagi, se’n vagi molt de lluny d’aquí i quedi exiliat pel temps del 
temps.  
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Els 
fonaments de la moció que ens ocupa, que es va votar aquí en el Ple i que la finalitat 
era declarar Felip VI persona non grata a la ciutat de Girona, doncs, els fonaments 
d’aquesta moció, d’aquesta declaració eren –s’ha dit, però em sembla important 
recordar-ho– principalment l’actitud no neutral de les declaracions que va fer Felip VI 
després de la violència a què els votants del referèndum van ser sotmesos per part de 
les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 
 
Evidentment, a partir d’aquí, el Grup de Ciutadans va presentar un recurs de reposició 
contra aquest acord. El senyor secretari de l’Ajuntament en el seu informe ens diu que 
aquesta declaració és política, que no té vinculació jurídica de cap tipus i que, a més –i 
això és molt…, quasi m’atreviria a dir que simpàtic, eh?, perquè no en teníem cap 
dubte d’això que assegura–, diu que la declaració de persona non grata a Girona no li 
comportarà cap conseqüència en matèria d’una eventual estigmatització ni li farà cap 
dany a la seva imatge ni béns ni a la seva professió ni al seu patrimoni. Què més 
voldríem que se sentís una mica afectat o, com a mínim, interpel·lat per la nostra 
declaració de persona non grata i s’arribés a preguntar per què realment una ciutat 
com Girona, un ajuntament com el de Girona s’ha pres la molèstia de fer aquesta 
declaració. 
 
Votarem, doncs, nosaltres a favor de l’informe. 
 
I, per acabar, aprofitem per denunciar que el Grup de Ciutadans –ho ha dit també la 
senyora Paneque–, doncs, continuen refugiant-se sempre en formalismes jurídics. Ho 
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van fer també en el cas del nomenclàtor, eh?, del canvi de nom de la plaça 1 
d’Octubre. I, bé, si es lliuren a la batalla política, com que saben que no tenen la 
majoria democràtica per guanyar i no els surt, doncs, aleshores, agafen la via jurídica. 
Gràcies. 
(Comentaris de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Silenci, si us plau. El senyor 
Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Només per acabar, 
senyora Veray, amb tot els respectes i respectant totalment la seva ideologia, quan em 
referia al tema de república –li ho ha dit d’una forma vehement el senyor Salellas fa un 
moment– em referia a tota aquella gent que potser no necessàriament és 
independentista, però sí és republicà. I que nosaltres entenem, i per això n’he fet 
menció, que un diari a nivell de tirada de l’Estat espanyol posava de manifest que els 
54 per cent dels espanyols tenien aquesta manifestació. 
 
Curiosament, un altre diari més pròxim al Govern deia que el 45 per cent estaven a 
favor de la monarquia. Però, bé, la realitat és aquesta. 
 
Senyora Pujola, tota la seva dissertació jurídica li hagués valgut potser una tesi 
doctoral, però ha fallat en un principi, i que era el fonamental i per això l’hi suspenc: la 
moció que es va aprovar no era un acte administratiu. Perquè tingui la qualificació 
d’acte administratiu ha de vindre regulat en el mateix document d’ordre del dia del Ple 
com a disposició que ha estat debatuda i ha estat, evidentment, votada a la comissió 
corresponent, cosa que no va succeir, i per això apareixia aquella moció dintre l’apartat 
de manifestacions polítiques. 
 
Per tant, tota la seva dissertació pot estar molt bé quan parlem d’un acte administratiu, 
però «doleix» d’un defecte previ d’entendre què era el que estava discutint en aquell 
moment. 
 
Finalment, també respecte a la senyora Paneque: comprenc –comprenc– 
perfectament el que ha dit, però nosaltres som del parer que, evidentment, aquí s’ha 
de fer gestió i s’han d’aprovar qüestions que afecten els ciutadans. Però seria realment 
molt trist que un ple de Girona no tingués l’oportunitat de manifestar-se políticament el 
que pensa la gent. I crec que vostè és d’aquest parer, i, per tant, no hem de coartar en 
cap moment les ales de la possibilitat que aquí ens manifestem ideològicament, 
perquè, si no, faríem un flac favor a aquests desitjos, senyora Pujola, a aquests 
desitjos que li fan tanta por. I sap per què li fan tanta por aquests desitjos de 
determinada gent? Que algun dia es faran realitat. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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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 els vots en contra dels grups municipals Ciutadans, integrat per 
dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la desestimació del recurs de 
reposició interposat pel Grup Municipal Ciutadans contra l’acord de ple de data 24 
d’octubre de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria 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 Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
En contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 
 
6. Ratificació de la incorporació de nous membres i revisió de les quotes i de la 
modificació estatutària que suposa els acords presos a l'Assemblea del 
Consorci del Ter del dia 28 de setembre de 2017 
 
El Consorci del Ter per registre d'entrada número 2018005323, ha sol·licitat la 
ratificació de la incorporació de nous membres i revisió de les quotes i de la 
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modificació estatutària que suposa els acords presos a l'Assemblea de l'esmentat 
consorci del dia 28 de setembre de 2017. 
 
L'article 7 dels estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, en data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en data 20 de novembre de 2015, estableix la necessitat que 
els membres del Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells 
nous membres. 
 
L'assemblea de data 30 de setembre de 2015, el Consorci del Ter, va aprovar 
l'acceptació de l'Ajuntament de Fornells de la Selva i l'Ajuntament d'Osor com a 
membre de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts 
reguladors següent: 
 
- Inclusió en l'apartat segon de l'article 2 dels estatuts: ... Fornells de la Seva, Osor, ... 
- Inclusió en l'annex dels estatuts: Fornells de la Selva - Tram 3*; Osor - Tram 0. 
 
L'assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar 
l'acceptació de l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar, l'Ajuntament de Canet d'Adri, 
l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena i l'Ajuntament de Sant Anil de Finestres com a 
membres de dret del Consorci del Ter, aprovat inicialment la modificació dels estatuts 
reguladors següent: 
 
- Inclusió en l'apartat segon de l'article 2 dels estatuts: ... Vilobí d'Onyar, Canet d'Adri, 
Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres ... 
- Inclusió en l'annex dels estatuts: Vilobí d'Onyar - Tram 3*, Canet d'Adri - Tram 1*, 
Sant Martí de Llémena - Tram 1*, Sant Aniol de Finestres - Tram 0*. 
 
En la sessió ordinària de l'Assemblea de data 28 de setembre de 2017 també es va 
aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats, tal i com es relaciona a 
l'annex adjunt. 
 
En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l'expedient de modificació, sol·licitant la 
ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres. 
 
L'article 118 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 
que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del 
sector públic institucional, entre sí o amb la participació d'entitats privades pel 
desenvolupament d'activitats d'interès comú a totes elles dins de l'àmbit de les seves 
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el 
règim d'adscripció, el règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control 
econòmic financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts. 
 
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen 
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aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els 
estatuts. 
 
Els articles 312 a 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i 
per tant amb un major detall aquests ens. Concretament, l'article 322 del Reglament 
relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s'adopta amb l'acord previ 
del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats 
per a l'aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents. 
 
La modificació dels Estatuts, requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal de regidors, d'acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 
ROAS. 
 
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per a secretaria de la Corporació i tots 
aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció 
municipal de conformitat amb el 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords 
adoptats per l'Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017, 
que consten en la part expositiva d'aquesta resolució. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a 
la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la 
ratificació per la totalitat dels membres que la integren, i la comunicació a l'ens 
d'adscripció i al Registre d'Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya. 
 
que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril 
(TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el 
Reglament d'organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i 
l'esmentat RD 1174/1987. 
 
D'acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la 
comissió informativa corresponent, el següent, 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, a la proposta 
d’acord número 6. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta el regidor Narcís Sastre. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. D’entrada, presentem 
aquesta proposta, que pot semblar una proposta més de tràmit, però és que en el fons 
amaga una gran importància per les coses que es diu per al conjunt del territori i per al 
conjunt de la Conca del Ter, però també per a la ciutat de Girona. 
 
D’entrada, ens diu que amb aquesta modificació dels estatuts el Consorci del Ter ja 
arriba a dia d’avui a seixanta-quatre municipis. De fet, fa quatre dies eren seixanta-
cinc, però amb la caiguda de Medinyà com a municipi ha passat una altra vegada a 
seixanta-quatre. Per tant, cada vegada més i més municipis, des del naixement del 
Ter, a Ulldeter, fins a la seva desembocadura, a la platja de Pals, aquest va agafant 
més i més força, més massa crítica. 
 
Però també ens diu una altra cosa, també ens parla del que són les aportacions que fa 
cada municipi d’aquests membres en el que és el Consorci. En el cas de la ciutat de 
Girona, ens diu també que aquesta aportació passa dels 5.216,98 euros que es 
pagava fins ara a la quantitat de 12.520,78. Pot semblar una pujada important, que ho 
és, però si fem el que aporta el consorci en relació amb el que costa, ens surt més que 
positiu. 
 
D’entrada, per una qüestió simbòlica important: que consolidem d’aquesta manera la 
posició de Girona com a capital del Ter, però, a més, a un nivell més operatiu, reforça 
aquesta feina, tant pel que fa a la missió del que és el Consorci com també la seva 
acció. És a dir, duu a termes des d’actuacions pràctiques en el que és medi fluvial del 
riu, no només en el que és el curs principal del Ter, sinó també en els seus afluents, 
però a la vegada també amb actuacions importants també de promoció, com pot ser, 
per exemple, en actuacions com és la mateixa ruta del Ter, que té una gran 
importància i que cada vegada està agafant més volada i més interès. 
 
També cal recordar que, pel que considera l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter 
està adscrit a aquest Ajuntament, de manera que encara hi dona un valor afegit que és 
molt important també per a actuacions concretes. Si no fos per aquest sol fet, aquesta 
escala de peixos que si tot va bé començarà aquesta setmana, la primera escala de 
peixos que estarà operativa al municipi de Girona, si no hagués estat per aquest fet, 
això no hagués estat possible. 
 
Per tant, en resum, jo diria gairebé que si el Consorci del Ter no existís, l’hauríem 
d’inventar. Per aquest motiu només, els demano el vot a favor a la proposta.  
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, la senyora Riera? Sí. Endavant. 
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Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): D’acord, gràcies, alcaldessa. Només era 
per dir que nosaltres votarem favorablement a aquest punt d’acord, ja que considerem 
que la feina que està fent el Consorci del Ter és…, la valorem molt positivament i 
creiem que que s’hi sumin més municipis, doncs, també és positiu. 
 
Volia aprofitar per recordar que el juny del 2016 a aquest Ajuntament es va aprovar, 
em sembla per majoria absoluta…, per unanimitat, la recuperació del cabal ecològic i 
la reducció del transvasament del riu Ter. I que l’estiu del 2017, les diferents 
administracions i agents involucrats van signar l’acord de la Taula del Ter. I feia aquest 
recordatori per demanar tant al Consorci com a l’Ajuntament de Girona que facin el 
seguiment del compliment d’aquests acords i del compliment del cabal ecològic del 
Ter, ja que hi ha diferents entitats ecologistes, entre elles, la plataforma Aigua és Vida, 
que denuncien reiteradament l’incompliment d’aquest cabal mínim legal durant molts 
dies de l’any. 
Però, dit això, doncs, re, votarem a favor. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, una mica en la línia del que deia 
la regidora Riera, nosaltres entenem, doncs, com comentava el regidor Sastre, que els 
nous membres i el fet d’aquests canvis a les quotes, que entenem que són, doncs, per 
adaptar-se a la realitat diversa dels municipis que en formen part, entenem que 
serveix, diguéssim, per enfortir el Consorci, i això creiem que és positiu. El Consorci, 
com bé comentava el regidor, té una mica la missió podríem dir de protegir o d’afavorir 
el desenvolupament sostenible del territori que configura l’espai fluvial del Ter, podríem 
dir. I, per tant, doncs, evidentment, és també preocupació i interès d’aquest 
Ajuntament i d’aquesta ciutat que el Consorci sigui fort. 
 
Però, en la línia del que comentava la companya Elisabeth, una de les campanyes que 
actualment, diguéssim, té el consorci és aquesta de «Més aigua per al Ter». Entenem 
que aquesta és una reivindicació important i que, evidentment, doncs, hem d’aprofitar 
la nostra posició forta en aquest consorci per garantir que aquesta campanya, doncs, 
realment té l’impuls que es mereix i que, per tant, es manté i s’impulsa de manera 
important, diguéssim, aquesta lluita per mantenir un cabal del Ter que sigui idoni per a 
la sostenibilitat d’aquest. 
Per tant, doncs, endavant. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, és que he sentit un 
soroll molt estrany i m’estava preguntant si tenia jo alguna cosa sobre la taula o… Per 
això m’he quedat en blanc, eh? 
Senyor Terés… 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
també serà favorable. Evidentment, el Consorci del Ter fa una bona feina. 
 
Aquí ens trobem davant d’un punt que és una ampliació, una modificació dels estatuts 
i, per tant, doncs, un tràmit tècnic. Però sí que voldria aprofitar les paraules que ens 
pronunciava el regidor Sastre en relació amb la voluntat d’exercir aquesta capitalitat 
del Ter per part de Girona, i ens agradaria que això realment es traduís no només en 
l’aposta que es fa, doncs, de recolzament i, evidentment, de formar part d’aquest 
consorci i també en projectes que recentment han passat per aquest Ple que tenien a 
veure amb turisme fluvial, amb rutes cicloturístiques que tenen a veure amb el Ter, 
sinó també en tres aspectes que ens semblen fonamentals, no?  
 
Un és l’explotació del Ter, i això té a veure amb la captació que en fa Agissa d’un 
recurs que és l’aigua, que és un recurs que es consumeix a la ciutat i que, per tant, cal 
ser el màxim de curosos. I, per tant, aquesta ens sembla que és una línia, una manera 
d’exercir aquesta capitalitat. 
 
L’altre té a veure amb el cabal. Ja és un tema que s’ha comentat aquí i, per tant, té a 
veure amb tot allò que afecta, doncs, aquest cabal ecològic, la mateixa essència del 
que seria el patrimoni natural. 
 
I un tercer punt, que també ha sortit en aquest Ple i que també ens agradaria que es 
notés en aquesta capitalitat que es vol exercir del Ter, té a veure amb la neteja. I 
aquest és un tema en el qual no tenim una nota excel·lent en aquest sentit i, per tant, 
convé aprofundir-hi més perquè la qualitat de la neteja del riu pot millorar.  
 
I, per tant, emplacem que aquest tràmit de modificació dels estatuts ens serveixi també 
per posar sobre la taula, doncs, aquests tres aspectes que tenen a veure amb aquesta 
capitalitat que es vol exercir. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Sastre… 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Referent a la 
capitalitat del Ter i a aquest tema històric, que portem dècades sobre la taula, que és 
el tema del cabal del Ter, els vull recordar que, efectivament, encara no fa pocs 
mesos, aquest agost passat, es va signar el que també és un document històric que és 
l’Acord del Ter, al qual institucions i també agents socials van donar…, és a dir, un 
seguit de mesures que fins d’aquí vint anys ha d’anar activant mesures per reduir 
aquesta aportació d’aigua a Barcelona. 
 
El Consorci hi era, però també l’Ajuntament de Girona era en aquest pacte. I, per tant, 
des d’aquest doble condició, exercim aquesta capitalitat del Ter. Però no només això, 
estem fent un seguiment continu del compliment d’aquests acords. A data d’avui, des 
que es va activar aquest acord a inicis d’aquest any, aquest gener passat, podem 
constatar amb satisfacció que s’estan complint aquests acords. 
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També és veritat que hi ha hagut una situació anòmala, que és una situació de 
sequera. Escoltin, vull dir, aquí sí que no hi podem arribar, l’Administració i la política 
té eines, però encara no tenim ascendència divina per veure si plou o deixa de ploure. 
El que sí que podem fer és mirar el que són les dades oficials de l’aigua que porta el 
Ter, i des d’inicis de gener fins a l’actualitat s’ha constatat, amb dades acreditades, 
públiques, que estan disponibles a l’Agència Catalana de l’Aigua, que, a més a més, 
amb mètode científic, mètode tècnic acreditat per una ISO, que només en set de 
setanta dies el Ter ha estat per sota del seu mínim legal, que són tres metres cúbics 
per segon. Per tant, aquí estem fent un seguiment, hi som al darrere. 
 
Evidentment que cal que sempre hi hagi més i més aigua, no són tres…, no ens 
conformarem amb tres, no ens conformarem amb cinc ni amb sis, sinó cada vegada 
més aigua, perquè aquesta qualitat del medi, qualitat ecològica, però també altre 
rendiment econòmic que en surt d’aquí pugui ser satisfactori. Hi som al darrere i hi 
serem, i serem el màxim d’exigents en aquest tema. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
passaríem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Unanimitat. 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo  Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter arran dels 
acords adoptats per l’assemblea en data 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 
2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
 
VOTACIÓ:  
 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Maria 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 Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
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Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
7. Aprovar les festes locals per a l'any 2019 
 
Atès que l'article 37 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i que el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, 
estableix que les dates de les festes locals han de ser proposades pel Ple de 
l'Ajuntament perquè, posteriorment, siguin fixades per Ordre de la Consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord: 
Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya que per l'any 2019 siguin incorporades al calendari laboral, com a festes de 
caràcter local, la dels dies 25 de juliol (dijous) i 29 d'octubre (dimarts), de conformitat 
amb el que disposa l'article 37.2 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat 
pel RDL 2/2015, de 23 d'octubre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 7. 
Senyor secretari… 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, la Llei d’Estatut 
dels treballadors ens diu, indica que hi ha d’haver catorze festes laborals i que dues 
tindran caràcter local, i que és l’Ajuntament de Girona qui té facultat per proposar-les i 
que, llavors, posteriorment seran fixades per la consellera de Treball. I, per tant, les 
dues festes que nosaltres proposem és el dia 25, com s’ha fet els últims anys, que és 
el de Sant Jaume, i el dia 29 d’octubre, que és Fires. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? 
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Passem, doncs, a la votació? 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova per unanimitat, per 
tant, proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2019 les dues festes de caràcter local. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Maria 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 Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
8. Derogació del reglament de funcionament del Registre Municipal de licitadors. 
 
L'Ajuntament de Girona per Acord de Ple de 5 de juliol de 2005 va crear el seu propi 
registre voluntari de licitadors. Una vegada sotmès a exposició pública i atesa la no 
presentació d'al·legacions, es va considerar aprovar definitivament el reglament, que 
va ser publicat al BOP de Girona el 4 d'octubre de 2005. 
 
La finalitat de l'aprovació d'aquest reglament derivava de la possibilitat que preveia el 
RDL 2/2000, de 16 de juny, mitjançant el qual s'aprova la llei de contractes de les 
Administracions Públiques. En el mateix es portava a terme una regulació diferenciada 
de dos tipus de registres: els registres d'empreses qualificades i els registres de 
licitadors. 
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La finalitat dels registres d'empreses qualificades era la inscripció preceptiva de tots 
aquells empresaris que haguessin estat objecte de qualificació, amb referència 
expressa al contingut de la classificació, així com quantes incidències es produïssin 
durant la seva vigència. La normativa citada possibilitava la creació per les Comunitats 
Autònomes de Registres Oficials d'Empreses qualificades pròpies, que tindrien efecte 
davant dels seus propis òrgans de contractació, davant dels òrgans de contractació de 
les entitats locals del seu àmbit territorial, fins i tot, davant d'òrgans de contractació de 
l'Administració de l'Estat o d'altres Comunitats Autònomes sempre que haguessin estat 
objecte d'inscripció al Registre d'àmbit estatal. 
 
Per altre banda, la possibilitat de crear Registres voluntaris de licitadors s'estenia als 
òrgans de contractació de qualsevol Administració Pública, entre d'altres, 
l'Administració Local. 
 
La llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que entrarà en vigor 
el proper dia 9 de març de 2018, tal i com determina la disposició final 16 de la 
mateixa, no recull la figura dels Registres Voluntaris de Licitadors en l'àmbit local, al 
contrari, i per a la participació de les empreses als procediments de licitació que tramiti 
l'Ajuntament, als articles 337 a 345 de la llei regula el Registre Oficial de Licitadors i 
Empreses classificades del Sector Públic que s'integra en la Junta Consultiva de la 
Contractació Administrativa de l'Estat i els Registres Oficials de Licitadors i Empreses 
classificades de les Comunitats Autònomes, sense que a la llei es faci especial menció 
al Registre Municipal de Licitadors, ni tampoc al llarg del seu articulat. 
 
D'acord amb l'article 178 del DL 2/2003, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la 
llei municipal de règim Local de Catalunya, i concordant la llei 7/1985, reguladora de 
bases de règim Local, en el que es regula l'aprovació d'ordenances i reglaments, i per 
extensió la seva derogació, i dels que es deriva que per derogar un reglament serà 
necessària exposició pública per un període mínim de 30 dies per tal de que es puguin 
presentar reclamacions i suggeriments. En el cas de que es presentin reclamacions i 
suggeriments caldrà aprovació definitiva del Ple, i si no se'n presentessin l'acord inicial 
devindrà definitiu. 
 
Atès que la competència per adoptar l'acord d'inici de derogació del Reglament del 
registre voluntari de licitadors seria el Ple de la corporació tal i com es deriva de l'article 
178 del DL 2/2003, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la llei Municipal de 
Règim Local de Catalunya, al determinar que aquest òrgan és el competent per la 
seva aprovació. 
 
Primer.- Iniciar els tràmits per derogar el Reglament de Funcionament del Registre 
Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona, aprovat per Acord de Ple de 5 de 
juliol de 2005 , i publicat al BOP de Girona, número 190, del dia 4 d'octubre de 2005 i 
suprimir el Registre Municipal de Licitadors de Girona, en quant a registre reglat creat 
a l'empara de la Disposició Addicional 15 del Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de 
juny, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, per Acord de Ple de 5 de juliol de 2005. El fitxer del 
Registre de Licitadors que conté el tractament de les dades personals recollits tant en 
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suport electrònic com en suport paper, es mantindrà vigent fins que finalitzi el termini 
de validesa de l'última de les certificacions expedides. Una vegada que no hi hagi 
inscripcions ni certificacions vigents al Registre de Licitadors de l'Ajuntament de 
Girona, quedarà suprimit definitivament. 
 
Segon.- Exposar al públic mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i al tauler d'edictes de l'Ajuntament aquesta resolució per tal de que en el 
termini de 30 dies aquelles persones interessades puguin presentar tantes 
reclamacions com suggeriments estimin oportú. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a totes les empreses que figurin inscrites en el 
Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona i no consti caducada la 
inscripció. 
 
Quart.- Transcorregut el termini previst a l'apartat anterior sense la presentació de 
reclamacions o suggeriments s'entendrà que el Reglament de Funcionament del 
Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona ha quedat definitivament 
derogat i suprimit el Registre Municipal de Licitadors de Girona, en quant a registre 
reglat, creat a l'empara de la Disposició Addicional 15 del Real Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel que es va aprovar el Text Refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques, per Acord de Ple de 5 de juliol de 2005. En tot cas, el 
fitxer del Registre de Licitadors que conté el tractament de les dades personals 
recollits tant en suport electrònic com en suport paper, es mantindrà vigent fins que 
finalitzi el termini de validesa de l'última de les certificacions expedides. Una vegada 
que no hi hagi inscripcions ni certificacions vigents al Registre de Licitadors de 
l'Ajuntament de Girona, quedarà suprimit definitivament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 8. 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en l’acord de 
ple del juliol de 2005, es va crear un propi registre de voluntaris de licitadors. La 
finalitat era simplificar els tràmits a l’hora de presentar la documentació administrativa. 
I aquest registre es va aprovar segons la llei en aquell moment, que era la 2/2000, que 
establia la seva creació. 
 
Bé, sabeu que el divendres vàrem aprovar la nova Llei de contractació, que és la 
9/2017, i que, bé, va entrar en vigor aquest 9 de març, i que no preveu aquest registre 
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municipal de licitadors i que només preveu la simplificació d’aquests tràmits en el 
registre autonòmic i en l’estatal, i, per tant, no en el local. I per aquest motiu, iniciem 
els tràmits per derogar aquest registre, perquè ja no té sentit, ja que ha perdut la seva 
vigència legal. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Passem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. Unanimitat. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat iniciar els tràmits per derogar el reglament de funcionament del registre 
municipal de licitadors de l’Ajuntament de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es 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, Maria 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 Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
9. Revocació dels plecs generals de l’Ajuntament de Girona. 
 
L'Ajuntament de Girona, per Acord de Ple de 13 d'octubre de 2009, va aprovar 
definitivament els plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes 
d'obres i concessió d'obres públiques, als contractes de serveis i als contractes de 
subministraments, que van ser publicats als BOP de Girona el 6 de novembre de 2009. 
De conformitat amb l'article 98.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, normativa vigent 
en aquell moment, les entitats que integren l'Administració Local podien aprovar plecs 
de clàusules administratives generals, d'acord amb les seves normes específiques, 
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previ dictamen del Consell d'Estat o òrgan equivalent de la Comunitat Autònoma 
respectiva, si n'hi hagués. 
 
Una de les finalitats bàsiques de l'aprovació dels plecs de clàusules administratives 
generals, era agilitzar la tramitació dels expedients de contractació administrativa en 
els termes de l'article 277.1 del RDL 3/2003, mitjançant el que s'aprova el Text Refós 
de Règim Local de Catalunya, derogat per la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives i financeres del Sector Públic. 
 
Atès que amb entrada en vigor el proper 9 de març de 2018 de la llei 9/2017 de 
contractes del Sector Públic, caldrà procedir a l'actualització dels plecs de clàusules 
administratives generals i l'aprovació dels mateixos continua essent potestativa d'acord 
amb el previst a l'article 121 de la norma. 
 
Atès que l'existència de plecs de clàusules administratives generals, prèviament 
aprovats per part d'una Administració, no determina una agilització de la tramitació 
dels expedients de contractació administrativa en els termes de l'article 277.1 del RDL 
3/2003, mitjançant el que s'aprova el Text Refós de Règim Local de Catalunya, atès 
que dit article fou derogat per la 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 impuls de l'activitat econòmica. 
 
Atesa la obsolescència dels plecs de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes d'obres i concessió d'obres públiques, als contractes de serveis i als 
contractes de subministraments que celebri l'Ajuntament de Girona. 
 
Atès que d'acord amb la disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 31 
d'octubre, Text Refós de la llei de contractes del sector Públic, correspon al Ple de la 
corporació l'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals, i per tant, 
també la seva revocació. 
 
PRIMER.- Revocar els plecs de clàusules administratives generals aplicables als 
contractes d'obres i concessió d'obres públiques, als contractes de serveis i als 
contractes de subministraments que celebri l'Ajuntament de Girona, aprovat per Acord 
de Ple de 13 d'octubre de 2009, i publicat al BOP de Girona, número 213, de 6 de 
novembre de 2009. 
 
SEGON.- Publicar al Tauler d'edictes de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona la present resolució, que entrarà en vigor a partir del dia següent a la seva 
publicació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 9 de 
l’ordre del dia. 
Senyor secretari… 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 



35 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, també en el Ple 
d’octubre, en aquest cas, de l’any 2009, es va aprovar definitivament el plec de 
clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres, a les concessions 
d’obres públiques, als contractes de serveis i als contractes de subministraments, de 
conformitat amb el que establia també en aquell moment la Llei 30 del 2017. 
 
La finalitat bàsica era per evitar l’exposició al públic durant trenta dies i simplificar el 
procediment, que sigui més simple, no? Atès que ha entrat en vigor, com he dit abans, 
la normativa el 9 de març del 2008, aquesta Llei del 9 del 2017, del contracte del 
sector públic, caldrà procedir a l’actualització d’aquests plecs de clàusules 
administratives generals. I atès que han quedat obsolets, aquests plecs de clàusules, 
ja que la finalitat que hi havia ja no existeix, que és la de disminuir aquest període de 
trenta dies, el que portem és revocar aquest plec de clàusules. 
 
La Sra. alcaldessa 
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Paneque, sí. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en aquest punt 
ens abstindrem. Ja vàrem mostrar els nostres dubtes en comissió informativa, perquè 
entenem que, efectivament, la llei que va entrar en vigor el 9 de març, doncs, fa que 
aquests plecs hagin quedat obsolets. Però des del nostre punt de vista, aquests 
s’haurien d’actualitzar i fins i tot incloure tot aquest clausulat social que hem de 
treballar, el clausulat ambiental. I, per tant, no entenem per què s’han de revocar i no 
s’assumeix una actualització no només de la llei, sinó de tot aquest àmbit de clausulat 
que estem treballant. I és per això que el nostre grup s’abstindrà. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres també en aquest punt 
intervenim per anunciar la nostra abstenció. Creiem que uns plecs generals, malgrat el 
raonament que ha fet la regidora és un raonament vàlid, poden tenir una altra funció, 
no només és que: «ara ja han quedat antiquats i això dels trenta dies ja no fa falta». 
Bé, però hi ha una qüestió política de fons que és si l’Ajuntament vol tenir uns plecs 
generals on s’expliciti bé quin tipus i com volem que sigui la contractació en aquells 
marges on nosaltres podem actuar i no venen marcats per la llei. 
 
Ens sembla que el que vostès avui proposen és renunciar a aquesta acció, no fer-ho; 
jo diria que és més per mandra política que no per raó de fons, perquè segurament si 
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tots féssim aquest debat, tots estaríem d’acord que és bo, és positiu que l’Ajuntament 
tingui aquest plantejament general comú, compartit, on s’explicita com ens agradaria o 
com creiem que han de ser les contractacions que fan.  
 
Renunciant avui als plecs generals, entenem que perdem aquesta oportunitat. També 
és cert que vostès poden esmenar la pèrdua d’oportunitat i d’aquí a unes setmanes 
començar a redactar-ne uns de nous. Si vostès fan aquest pas i esmenen, doncs, 
aquesta pèrdua d’oportunitat que creiem que es fa avui, ens tindran, com sempre hem 
fet en aquest tema, proposant les clàusules socials, que vam ser també nosaltres, 
proposant les ambientals, que va ser una moció del nostre grup municipal, a davant 
per redactar aquests plecs generals. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que ara ja han 
sortit altres mètodes per tal d’introduir aquestes clàusules que dieu socials i 
ambientals. Vostès saben que hem fet el protocol que es va establir en el seu moment 
a les clàusules socials i, precisament, és el protocol que guiava el plec de clàusules 
generals i també les mediambientals. Per tant, es poden fer instruccions, es poden fer 
protocols i, per tant, no cal unes bases generals, les quals poden sortir en unes 
instruccions i en un protocol. I és exactament el mateix. Perquè quan aquest… I estava 
totalment obsolet aquest plec, perquè en el moment en què nosaltres vàrem actualitzar 
el protocol social, saben que se seguia segons el protocol establert, i ara s’està 
treballant en el protocol mediambiental, que ha d’haver-hi reunions, que ja es va dir en 
el seu moment que s’iniciarien. 
 
Per tant, jo crec que tots aquests problemes queden resolts amb aquests protocols i 
amb aquestes instruccions que es poden anar fent i que les podem anar portant en el 
Ple i aprovant en el Ple. Perquè, en realitat, el plec és això, les instruccions generals 
que ha d’haver-hi a cada contracte i que es poden establir d’aquesta altra manera. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
El Sr. secretari 
S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat 
per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular, integrat per 
un membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
revocar els plecs de clàusules administratives generals. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas… Ai, disculpin. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria 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 Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 
 
10. Presa en consideració de la memòria justificativa de la modificació de la 
forma de gestió del servei d’atenció domiciliària. 
 
Primer.- Amb data 10 de gener de 2018 s'ha emès per l'Alcaldessa-Presidenta de la 
Corporació Provisió disposant la emissió de la corresponent memòria justificativa de la 
forma de prestació del servei d'atenció domiciliària tot tenint en compte els criteris o 
principis que informen la prestació dels diferents serveis, en particular els principis 
d'eficàcia i eficiència, acompanyant alhora el corresponent estudi econòmic financer. 
 
Segon.- Per la Regidoria de Serveis Socials de la Corporació municipal s'ha emès la 
memòria justificativa de la forma de prestació del servei d'atenció domiciliària, així com 
l'estudi economicofinancer i el reglament regulador del servei. 
 
Tercer.- Amb data 27 de febrer de 2018 s'ha emès pels Serveis Tècnics de Serveis 
Socials informe envers la memòria i l'estudi economicofinancer. 
 
Quart.- Amb data 27 de febrer de 2018 s'ha emès per la Intervenció municipal informe 
envers el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat 
financera atenent a la nova forma determinada de la prestació del servei d'atenció 
domiciliària. 
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Cinquè.- Amb data 28 de febrer de 2018 s'ha emès informe pel Secretari municipal la 
legislació objecte d'aplicació, procediment aplicable i demés qüestions legals objecte 
d'aplicació a l'expedient. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Atès el que disposen els arts. 158 a 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de 
Catalunya, en quan a l'establiment dels serveis públics o la modificació de qualsevol 
dels aspectes essencials dels mateixos. 
 
Segon.- Atès les competències que l'art. 22.2 f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases 
de Règim Local, atorga al Ple de la Corporació municipal en quan a la determinació de 
les formes de gestió dels serveis públics municipals. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics es proposa al ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels següents, 
 
Primer.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la memòria justificativa de la modificació de 
la forma de gestió del servei d'atenció domiciliària municipal així com l'estudi 
economicofinancer i el reglament de l'esmentat servei. 
 
Segon.- SOTMETRE, de conformitat amb l'art. 160.2 del ROAS, la memòria 
justificativa de la modificació de la forma de gestió del servei d'atenció domiciliària 
municipal així com l'estudi economicofinancer i el reglament de l'esmentat servei a un 
termini d'informació pública de trenta dies mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell 
d'anuncis de l'Ajuntament a fi i efecte de que els interessats pugui formular les 
al·legacions i suggeriments que estimin adients. Així mateix la documentació estarà a 
disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament https://seu.girona.cat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El punt número 10. 
Senyor secretari… 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara sí, senyora 
Planas. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que portem a 
Ple és el canvi de gestió del servei d’atenció domiciliària. Sabeu que el servei d’atenció 
domiciliària és aquell servei que fem a les persones, a les famílies que tenen dificultat 
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de desenvolupament o manca d’autonomia personal. S’havia de renovar aquest servei 
i quan la regidora, en aquell cas era tinent d’alcalde de Serveis Socials, Sílvia Paneque 
va començar a fer els tràmits per fer aquesta encomana de gestió, ja vàrem dir en el 
seu moment que els projectes que es veiessin afectats s’acabarien. I així és el que 
s’ha fet. I és Contractació qui vàrem agafar el relleu per acabar de fer aquesta 
contractació. 
 
El SAD, vostès saben que és una competència pròpia dels ens locals, i per tant, en 
aquest cas és competència de l’Ajuntament de Girona. Fins ara aquest servei es feia 
de manera externa i l’empresa és Accent Social qui feia aquest servei. I el que el 
Govern ha decidit és fer una encomana de gestió a una empresa pública, en aquest 
cas a l’empresa pública Sumar. És una empresa que està especialitzada en la 
prestació de serveis assistencials, en els seus estatuts així ho reflecteix. I l’entitat és 
de capital…, no existeix cap capital privat, està formada per la Diputació de Girona, per 
diferents ajuntaments que els presten el servei –en aquest cas jo ja vaig manifestar 
que l’Ajuntament de Girona comprarem cinc accions per formar-ne part–, i també hi ha 
deu participacions socials que tenen en autocartera Sumar. 
 
La configuració com a mitjà propi impedeix que dintre del seu preu unitari no hi hagi 
cap tipus de rendibilitat o benefici industrial a favor de Sumar, sinó que estem parlant 
del cost real. 
 
El Govern vàrem decidir fer aquest canvi de gestió per…, bé, enteníem que era més 
eficàcia, més eficiència. Més eficàcia, per què? Perquè en realitat qui prestarà el servei 
és una empresa que és especialitzada en la prestació d’aquests serveis que pot 
complir millor aquests objectius de qualitat establerts, donant més qualitat al servei 
amb aquesta especialització d’assistència en aquest àmbit públic i més eficiència pel 
que fa a la qualitat-preu: que l’empresa, bé, té una estructura tècnica, amb alta 
qualificació, incrementen els coordinadors, ens donen més coordinadors, i dona més 
qualitat, evidentment, al servei. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament, pensem que l’Ajuntament no podria donar un bon servei, fer-
ho ell mateix, a part que legalment no és possible, però també crec que no estem 
capacitats com Sumar. Per què? Perquè ells tenen aquesta especialització; nosaltres 
no tenim tècnics especialistes, no disposem d’aquest personal propi qualificat, ni 
tampoc d’una estructura tècnica ni organitzativa ni tampoc una logística per poder-ho 
fer. Ells tenen plans de formació, tant obligatoris com voluntaris, plans 
d’acompanyament, plans de millora. Que, bé, tot això enriqueix aquest servei. 
 
El que s’ha fet és un nou dimensionament d’aquest servei, crec que s’ha de tenir molt 
en compte; per tant, hem incrementat les hores del servei de tal manera que no quedi 
ningú en llista d’espera. Això és molt important tenir-ho en compte: tothom qui ho hagi 
demanat podrà tenir aquest servei. Hem incrementat aquest servei de 68.000 hores, 
que és les que s’estaven fent actualment, a 74.000 hores. Hem incrementat les hores 
d’atenció personal, les d’atenció també de la llar. I representa un import, un cost que ja 
vàrem en el seu moment parlar en el Ple d’1.155.000 euros, que era l’import amb què 
havíem incrementat aquesta partida. 
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Per tant, nosaltres entenem com a govern que som una societat amb un 
percentatge…, cada vegada tenim més gent gran a la societat, cada vegada vivim més 
anys i les administracions ens hem d’adaptar a aquesta nova realitat, a aquestes 
noves necessitats que es creen. 
 
Els grans han d’estar ben cuidats, entenem que la gent ha d’estar ben cuidada, i des 
de l’Ajuntament hem tingut clar que mai desatendrem aquesta gent més gran i aquesta 
gent més desvalguda. Aquest augment de recursos econòmics ja el vàrem portar en el 
seu dia en el pressupost, com hem dit. I sobretot es destinen a garantir…, a eliminar 
les llistes d’espera, que no hi hagi ningú –i ho torno a repetir, perquè crec que és molt 
important–, no hi hagi cap persona que estigui en llista d’espera. 
 
Coses tan bàsiques com pot ser tenir la casa neta, com pot ser la cura de la persona, 
per tant, això entenem que no pot esperar. I això ho podem fer gràcies jo crec que s’ha 
fet una bona gestió. Hem tingut clar, el Govern ho hem dit sempre, jo en el pressupost 
sempre ho he dit quan he fet el discurs, que per nosaltres la prioritat són les persones, 
la prioritat són les famílies i, per tant, el nou servei d’assistència domiciliària és un 
exemple del que estem dient que les persones i les famílies i la gent gran és prioritària 
per aquest Govern.  
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora Madrenas. La veritat és que el 
meu grup tenia dubtes en el canvi de gestió que se’ns plantejava i així ho vaig 
traslladar tant a la regidora Planas com en el seu moment a la senyora Paneque. I, per 
tant, vull agrair a totes dues, doncs, les converses que hem tingut al voltant de tot 
aquest tema per esvair, no?, en aquest sentit, i per aclarir-me els dubtes que tenia i 
que avui pugui anunciar, doncs, que votaré a favor d’aquest punt, perquè, 
efectivament, aquells dubtes que jo tenia m’han sigut aclarits. I crec que el 
plantejament que es fa, doncs, aconseguirà el que crec que tots volem, que és donar 
una millor qualitat al servei d’atenció domiciliària, que aquest és l’objectiu, no?, i d’això 
es tracta. 
 
Com molt bé ha explicar la tinenta d’alcalde, doncs, es tracta d’això, d’un canvi de 
gestió, una encomana de gestió a una empresa pública, en aquest cas al Sumar. I en 
aquest sentit, doncs, dir que nosaltres hem estat mirant i ens hem estat informant: 
efectivament, té molt bones referències i, per tant, tot allò que hem trobat és bo i això 
ens dona seguretat en el sentit que ja que canviem el model de gestió, ho fem cap a 
una empresa pública, doncs, que està especialitzada –jo crec que aquesta és la 
paraula clau–, està especialitzada. I estem parlant d’un servei tan sensible, d’un servei 
tan important i alhora tan sensible i que ha de ser com més perfecte millor. 
L’especialització, crec que és molt important, no només perquè, com deia la tinenta 
d’alcalde, és una competència pròpia de l’Ajuntament donar aquest servei, no ens hem 
de limitar només a donar-lo, el servei bàsic d’atenció domiciliària, que això, òbviament, 
ens ho pot fer qualsevol empresa dedicada a aquests temes, sinó que a més aquest 
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servei l’hem de donar amb les millors garanties possibles i amb la sensibilitat més gran 
que aconseguim. 
 
I ens sembla, doncs, que el plantejament que es fa ens porta cap a aquest camí, no? 
Esperem no equivocar-nos, esperem que, efectivament, les coses surtin bé i que 
aquesta empresa pública respongui i, per tant, que puguem oferir un servei d’atenció 
domiciliària a la gent gran i a la gent depenent de la nostra ciutat millor que el que 
estàvem donant fins a dia d’avui, que és responsabilitat de tots els que estem aquí 
asseguts.  
 
Efectivament, nosaltres saben que no els vam donar suport al pressupost, però que en 
el debat als pressupostos ja vam, doncs, parlar com a cosa positiva que s’incrementés 
la partida per a aquest servei, només faltaria, perquè, efectivament –i la senyora 
Planas ho ha dit en més d’una ocasió–, molt important que no hi hagi ningú a la llista 
d’espera i que tota la gent gran i la gent depenent de la ciutat pugui rebre aquest 
servei. I com he dit, com més millor sigui el servei, doncs, tots ens n’alegrarem. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Com s’exposa en els diferents 
informes que integren l’expedient d’aquest punt, l’Ajuntament és competent en matèria 
de serveis socials i el mateix Estatut de Catalunya reconeix com a competència dels 
ens locals la prestació de serveis d’atenció a les persones, dintre dels quals trobem 
l’atenció domiciliària. 
 
Entenem, a la vista de la documentació facilitada per aquest Ajuntament, que es 
compleix amb tots els requisits per a la formulació d’aquest encàrrec a un mitjà propi, 
requisits que apareixen recollits en l’article 32 de la nova Llei de contractes del sector 
públic. 
 
A més a més, crec que hem de tenir en compte, tal com diu l’informe jurídic i vostè 
també ho ha dit, regidora, que l’Ajuntament no compta amb el personal propi per poder 
prestar el servei del SAD ni tampoc amb l’estructura tècnica ni organitzativa. Nosaltres 
creiem que a través de Sumar, que és una entitat especialitzada, es podrà garantir a la 
ciutadania de Girona que a partir d’aquest moment es produeixi una millor execució de 
la prestació del servei d’atenció domiciliària. I, per tant, des del meu grup recolzarem 
aquesta proposta, perquè entenem que resultarà beneficiós per als gironins i gironines. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. M’agradaria començar 
agraint tant a la regidora Planas com a la regidora Palau, doncs, l’esforç que sé que 
han fet perquè finalment aquest projecte, doncs, o aquest inici d’expedient arribi per fi 
al plenari i, per tant, doncs, puguem fer aquest canvi de model de gestió.  
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Efectivament, aquest era un projecte que vam iniciar des del Govern amb molta força, 
perquè per nosaltres era un dels projectes prioritaris, aquest canvi de gestió en el 
servei d’atenció domiciliària. 
 
També agrair a l’equip tècnic, que en aquest cas ha estat molt transversal, des 
d’Intervenció fins a Secretaria i els tècnics de l’equip de la gent gran, perquè sé que hi 
han hagut de dedicar moltes hores. Efectivament, aquest ha estat un procés llarg i 
complex, ha durat molt més del que tots haguéssim volgut. I, finalment, els treballadors 
que eren els que estaven patint d’una manera més directa, ells i els usuaris, les 
deficiències que prestava aquest servei i que han hagut d’esperar molts mesos, moltes 
vegades amb un alt nivell de frustració, fins que finalment arribem a una situació que 
per a ells també, estic segura, tindrà molts beneficis. 
 
I deia la senyora Veray que havíem tingut converses, perquè ella i jo, evidentment, 
tenim diferents visions polítiques sobre la gestió dels serveis públics, i quan li intentava 
justificar per què en aquest sí valia la pena que hi donés suport, li deia: «És que 
aquest és un servei altament sensible i molt fonamental, perquè estem parlant de 
persones amb dependència, estem parlant de persones d’edat avançada, però no 
només per a aquests usuaris, sinó per a les famílies, per a l’entorn familiar que els 
envolta.» Perquè, efectivament, hi ha moltes famílies amb rendes mitjanes que tenen 
altes dificultats per atendre les persones grans, els seu pares, les seves mares, i que 
aquest servei funcioni dona una tranquil·litat a l’entorn familiar, doncs, que també per 
nosaltres tenia un alt valor. 
 
I com no, doncs, també només pel fet de canviar el model de gestió per nosaltres que 
sigui una gestió pública, una gestió directa i, per tant, de més qualitat té molta 
importància. I per als treballadors. Perquè ens expressaven una i una altra vegada que 
la seva situació, la seva relació amb l’empresa era nefasta i que aquest canvi, doncs, 
el podia ajudar també a tenir una situació laboral millor. I, per tant, ells de ben segur 
donaran un servei molt millor també a l’usuari si estan, doncs, en condicions laborals 
adequades. 
 
Efectivament, com deia la regidora Planas, tenim el SAD social i el SAD dependència. 
I el SAD dependència, efectivament, aquí no teníem llistes d’espera, perquè quan a 
una persona se li reconeix el grau de dependència, que malauradament ja han passat 
moltes setmanes, automàticament l’atenció de l’Ajuntament era immediata. Però sí que 
és cert que des dels serveis socials es valoraven molts casos que no hi havia una 
dependència acreditada per part dels serveis de la Generalitat que aquella persona 
requeria diferents serveis: acompanyament fora de la llar, a la llar, cura de la persona. 
I era en aquests casos on hi havia aquestes cues i aquestes llistes d’espera. Per tant, 
aquesta millora de la llista d’espera i d’aquest increment d’hores i, per tant, de 
finançament, per nosaltres també és una millora important. 
 
Plans de formació per als treballadors, millores en la coordinació, que vostè també 
n’ha fet esment, són millores substancials que estem segurs que ens donaran, doncs, 
un servei públic de gestió directa a la nostra gent gran i dependents que serà 
satisfactori i molt millor que el que havíem tingut fins ara. 
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Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, des 
de la CUP - Crida per Girona, evidentment, celebrem aquest inici del procés, que 
entenem que ha de portar a una millora del servei d’atenció domiciliària i, evidentment 
–com han dit també alguns regidors o algunes de les regidores que m’han precedit–, 
també una millora de les condicions de les treballadores que prestaven aquest servei. 
Nosaltres, des del nostre grup, des del 2015 demanem la remunicipalització d’aquest 
servei, perquè encara que la regidora Planas, doncs, consideri que no tenim 
l’estructura suficient. He de recordar que aquest servei ja s’havia prestat d’una manera 
directa des d’aquest Ajuntament. Vull dir que el que es va fer en algun moment va ser 
externalitzar-lo i ara el que estem fent és canviar de forma de gestió. 
 
Nosaltres sí que entenem que podria haver-se gestionat directament, però, en 
qualsevol cas, entenem, diguéssim, que aquesta era la nostra aposta, però s’ha 
descartat per diferents motius. Com bé ha explicat la regidora, fins i tot no només per 
motius tècnics, sinó també per un convenciment que aquest no és el model pel qual 
aposta l’actual Govern o el govern també sociovergent, que va ser qui va prendre 
també aquesta decisió. 
 
En tot cas, nosaltres des del 2015, com deia, hem estat denunciant aquest mal servei i 
aquests incompliments de drets laborals, als quals han fet esment ja algunes de les 
regidores. I, per tant, entenem que tot i que no era la nostra opció, votarem a favor 
d’aquesta encomana de servei a Sumar, perquè entenem que és ja urgent superar 
aquests dèficits de servei i aquesta precarietat de les treballadores. 
 
També hem de recordar, però, que aquest servei, o sigui, aquest canvi des de 2016 es 
va fer la primera pròrroga i, per tant, portem dos anys en què no dubtem que la prioritat 
del seu Govern, doncs, siguin les persones, però dos anys en què entenem que 
aquesta prioritat no ha sigut prou important o prou…, no ha tingut prou pes per 
accelerar aquest procés, i han hagut de passar dos anys perquè definitivament féssim 
aquest canvi. Dos any en què el mal funcionament, doncs, entenem que ha estat 
innecessari i que si s’allarga tant nosaltres ho interpretem bàsicament com una mala 
gestió del Govern que ho ha liderat. 
 
Per tant, doncs, celebrem que finalment s’hagi iniciat aquest procés definitiu, que 
encara té pendent un parell de fases. I, per tant, celebrem que d’una vegada per totes 
es millori aquest servei i es millorin les condicions de les treballadores que fins ara 
l’han estat portant a terme. 
 
També volia demanar que m’aclarís, perquè en el seu moment vam demanar a veure 
si podien fer una reunió amb els treballadores i, llavors, saber si s’ha produït aquesta 
reunió, perquè entenem, doncs, que amb tot aquest procés i per tot el que han hagut 
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de passar és important que se les tingui en compte també i se les mantingui 
informades de quins són els passos que s’espera que segueixi aquest procés. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El vot del nostre 
grup també serà favorable, doncs, a aquest canvi en aquesta tramitació que ha 
d’acabar desembocant en aquest canvi d’empresa que presta aquest servei, no?, i, per 
tant, que Accent Social, que era qui prestava fins ara el servei, deixi de fer-ho i ho 
pugui començar a fer ja l’empresa Sumar, que és pública.  
 
És pública, però no és cent per cent municipal i, per tant, aquí entrem en una nova 
modalitat que, per tant, aquest ajuntament disposa de diferents serveis alguns prestats 
per empreses –ara no parlo només del camp social, sinó de la resta de camps 
d’actuació d’aquesta administració–, que alguns rauen en empreses cent per cent 
privades, altres en mixtes, altres en cent per cent públiques –aquesta és una empresa 
pública en què participen altres administracions–, i alguns serveis de forma 
municipalitzada, no? I segurament me’n deixo, eh? Però, en qualsevol cas, trobem 
diferents models de gestió de serveis. 
 
I nosaltres sí que creiem que l’Ajuntament podria, òbviament, una ciutat com Girona 
podria assumir una… –perdoneu–, podria assumir una gestió directa d’alguns 
d’aquests serveis, perquè té la capacitat i perquè hi ha ciutats de la mida de Girona 
que bé ho fan, no? I, per tant, segurament, consisteix en un tema de previsió i de ser 
capaços d’avançar cap a un model a causa d’una voluntat política de fer-ho. 
 
Més enllà d’aquests diferents models, però sí que m’agradaria insistir que el que cal és 
fer una bona funció de control; una bona funció de control de la qualitat, de la qualitat 
del servei que es presta i, evidentment també, de les condicions laborals de les 
persones que el presten, no? Perquè no pel sol fet que sigui una empresa cent per 
cent pública la qualitat del servei està assegurada, no? I en això ens hi hem trobat, ens 
hem trobat amb empreses, en aquest cas, del sector de la sostenibilitat que les hem 
hagut d’auditar i veure quines incidències hi ocorrien. I també amb empreses mixtes. 
Evidentment, exemples n’hi ha de tot tipus. 
 
Però, hi insistim, creiem que els serveis tècnics de la casa han de tenir els recursos 
suficients per controlar que la qualitat d’aquests serveis, que són d’atenció directa a la 
ciutadania i, per tant, molt sensibles, tinguin la capacitat, doncs, per validar que 
aquesta qualitat és l’assegurada. 
 
D’entrada, evidentment, pressuposem que sí, però no podem deixar que siguin els 
mateixos usuaris, com passava amb aquest servei, qui hagin acabar donant un toc 
d’alerta. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Primer, agrair el 
vot favorable de tots els grups. Celebro que aquest punt s’hagi aprovat per unanimitat. 
Crec que és important que en un punt tan important tots estiguem d’acord. 
 
Agrair també als tècnics per l’esforç que han fet, que ha estat molt, perquè quan a 
vegades es diu «ja s’hauria d’haver fet fa temps», no és tan fàcil. En primer lloc, hi 
havia un contracte que ens lligava a una altra empresa i, per tant, no és fàcil aquest 
contracte…, d’agafar el contracte i dir «no volem que ens segueixin fent el servei». I 
també s’ha de poder justificar per què fas una encomana de servei i buscar els motius 
per fer-ho no és tan fàcil. Vostès saben que podem tenir, doncs, recursos a les nostres 
esquenes i, per tant, s’han de fer les coses ben fetes. I crec que això és el que hem 
fet. 
 
Sí que m’he reunit amb els representants dels treballadors. Avui mateix he tingut una 
reunió amb ells, hem estat parlant, els hem estat explicant. Haig de dir que els 
representants estan molt contents, estan molt animats. Els he explicat que no és que 
avui i ja demà comencin a treballar per a Sumar, sinó que això és…, avui el que es 
porta és un canvi del model de gestió i que abans del 14 de maig hem de portar el 
definitiu, que o bé el portarem en el Ple del 14 de maig, però si pot ser el portaríem 
abans en un ple extraordinari. Perquè sabeu que ara hi ha trenta dies d’exposició 
pública i, bé, si hi ha al·legacions s’hauran de contestar aquestes al·legacions. 
 
Dir que nosaltres estem molt satisfets amb aquest tipus de gestió. És una empresa 
cent per cent pública local. Ens hem estat reunint amb altres ajuntaments, ens hem 
estat informant, i hi ha un alt grau de satisfacció de la prestació d’aquest servei per 
l’empresa Sumar. I, per tant, no tot ha de ser municipalització. Jo crec que hi ha molts 
models i a l’Administració ha d’haver-hi tots els models: externalitzar algunes coses es 
pot fer, hi ha de ser; ha d’haver-hi també encomanes de gestió, igual que hi ha 
qüestions que són municipals. Per tant, jo crec que no ens hem d’enrocar ni ens hem 
de capficar només en un sol model de tot ha de ser municipal. Jo crec que no és això 
el que hem de fer i és el que fa aquest Govern, i ho demostra dia a dia.  
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta?  
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat prendre en consideració la memòria justificativa de la modificació de la 
forma de gestió del servei d’atenció domiciliària municipal, així com l’estudi econòmic i 
financer i el reglament de l’esmentat servei. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 
Sotmesos a votació, les ratificacions dels Decrets de l’Alcaldia són aprovades 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,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 
12. Moció que presenta l'entitat Associació de Música Moderna de Girona de 
suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial 
de la UNESCO. 
 
La candidatura de la rumba catalana a ser reconeguda com a patrimoni immaterial de 
la humanitat per la UNESCO és una iniciativa de la societat civil encapçalada per 
l'Escola de Música Moderna de Girona, l'Associació Karu Prod de Catalunya Nord, 
l'associació Foment de la Rumba Catalana (Barcelona) i l'Associació Manangelment 
(Palma de Mallorca) que compta un el suport de molts col·lectius, associacions, 
institucions socials, acadèmiques i culturals de Catalunya i de França. 
 
La rumba catalana és una música d'arrels populars urbanes, sorgida de forma genuïna 
al nostre país a mitjans del segle II i que avui gaudeix d'una actualitat viva i dinàmica. 
És el resultat d'un procés continu d'encreuament i d'acollida de tradicions musicals 
diverses que ha confluït històricament al nostre país; entre les quals el flamenc i altres 
cants melismàtics mediterranis o els diferents influxos musicals americans. La seva 
trajectòria ha estat marcada per importants fites de projecció comercial internacional 
protagonitzades per Peret, Los Amaya, Gato Perez, Gipsy Kings, Los Manolos, Manu 
Chao i més recentment Troba Kung-Fu, Txarango, Estopa o La Pegatina, entre molts 
d'altres. 
 
En la seva gestació i trajectòria hi ha tingut un paper clau la població gitana catalana, 
la qual fa cinc segles que habita el que avui anomenem Espai Català Transfronterer. 
La rumba catalana és una de les aportacions més importants d'aquest col·lectiu al 
patrimoni cultural català i universal. A la vegada, en la seva producció i projecció, és 
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un producte i una pràctica cultural de gran transversalitat social que arriba i traça ponts 
entre persones de condició i procedència molt diverses, convertint-se en factor 
d'integració i cohesió socials. 
 
Avui la rumba catalana gaudeix d'una salut de ferro, és practicada tant per gitanos com 
per no gitanos, i té artistes i grups musicals repartits arreu del territori. A més, gaudeix 
d'un reconeixement social unànime, i gràcies al seu caràcter alegre i ballable és 
present a moltes de les nostres festes públiques i celebracions privades. 
 
Des de fa anys, diverses entitats treballen per donar visibilitat i projecció a aquest 
fenomen cultural, tot subratllant el seu valor patrimonial. A continuació relacionem 
algunes fites en aquest sentit: 
 
− El 2009 l'Ajuntament de Barcelona aprova per unanimitat una moció a favor de la 

rumba catalana i del seu reconeixement institucional. 
− El 2015 el Parlament de Catalunya per unanimitat reconeix el valor patrimonial i 

dóna suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural 
immaterial de la UNESCO. 

− El 2016 la ciutat de Perpinyà inaugura el catàleg de patrimoni immaterial de la 
ciutat amb la Rumba Catalana. 

− El 2017 el Ple de la Diputació de Girona aprova una moció de suport unànime a la 
candidatura. 

− El 2017 l'Euroregió Pirineus Mediterrània selecciona el projecte presentat per 
aquesta candidatura, entre molts altres, com a beneficiari d'una de les tres 
subvencions atorgades prenent en consideració els valors socials, educatius i 
culturals que promou i l coincidència que el 2018 se celebra l'any del patrimoni 
cultural immaterial a la Unió Europea. 

 
A la ciutat de Girona l'arrelament d'aquesta música a l'escena cultural i educativa es 
manifesta en: 
 
− La Setmana de la Rumba Catalana; esdeveniment sociocultural i educatiu 

transfronterer organitzat per l'Escola de Música Moderna de Girona i des de 2007 
amb el suport de l'Ajuntament de Girona. Des de 2016 la coorganitza amb Òmnium 
Cultural i Fundació Cases de la Música amb el suport del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. El més destacable 
d'aquest esdeveniment és que no és només ni essencialment un festival sinó una 
plataforma de generació de continguts divulgatius i educatius destinats als escolars 
de primària i de secundària. És alhora una oportunitat de visibilització positiva i de 
participació de la comunitat gitana catalana. 

− El 2015 es va celebrar a l'Auditori de la Mercè el Fòrum d'impuls de la candidatura 
amb una resposta molt positiva de tots els agents culturals i educatius de l'Espai 
Català Transfronterer i amb presència destacada tan de càrrecs tècnics del 
Ministeri de Cultura de França com de la Generalitat de Catalunya. 

− El 2017 l'Escola de Música Moderna de Girona ha dut a terme el programa singular 
de Garantia Juvenil del Servei Municipal d'Ocupació de Flamenco i Rumba 
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catalana en el marc del programa EDIC (Escola d'Indústries Creatives) que compta 
amb una valoració tècnica excel·lent. 

− Escena musical local: Programació musical estable intensa durant l'any en 
diferents locals d'oci nocturn des de fa una dècada i un bon nombre de grups de 
música locals amb discografia publicada i activitat concertística estable. 

 
Per tot això l'Ajuntament de Girona: 
 

1. Reconeix la rumba catalana com una música popular catalana que és part del 
patrimoni cultural de la ciutat i manifesta la seva voluntat de donar suport i 
promoure accions culturals i educatives entorn a aquesta tradició musical. 

2. Dóna suport al projecte de candidatura de la rumba catalana com a patrimoni 
cultural immaterial de la UNESCO. 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara seria el torn de les 
propostes urgents, que no n’hi ha cap. I, per tant, ja passaríem a les mocions d’entitats 
ciutadanes. N’hi ha dues. 
 
Una primera que és una moció que, en aquest cas, presenta l’entitat Associació de 
Música Moderna de Girona en suport a la candidatura de la rumba catalana com a 
patrimoni cultural immaterial de la Unesco. 
 
Defensarà aquesta proposta –endavant– el David…, el David Coll –disculpin–, director 
de l’Escola de Música Moderna. 
 
Primer de tot, molt benvingut. Si vol, pot prendre aquí posició a davant del faristol. Té 
uns minuts, en principi cinc, però a vegades s’hi estan menys. El que vostè cregui 
necessari per defensar aquesta moció. Després podrà seure, donaré el torn de paraula 
als diferents portaveus perquè facin, doncs, expressió del seu vot, de la intenció de 
vot. I després, tindrà un torn final més curt per si creu que ha de respondre algunes de 
les manifestacions que hem fet aquí. 
 
Per tant, molt benvingut de nou i endavant. 
 
Sr. David Coll: Se sent? D’acord, molt bé. Bona tarda. Gràcies per convidar-nos, en 
primer lloc, a l’equip de govern i a tots els grups parlamentaris aquí presents. 
Parlamentaris…, municipals. És la meva primera vegada aquí, eh? Perdoneu. És que 
saps què passa? Que vam passar pel Parlament i encara em queda aquella inèrcia, 
eh? 
 
Bé, jo sóc el director de l’Escola de Música Moderna, com bé deia l’alcaldessa, i aquí 
vinc amb el barret de portaveu de la candidatura multinacional de la rumba catalana a 
la inscripció a la Unesco, en la modalitat de bones pràctiques culturals, que és la més 
exigent que hi ha. I intentaré fer un exercici de síntesi per no allargar-me, d’acord? 
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Doncs, això, ens sentim molt honorats, gràcies per convidar-nos. Hi ha una dita 
musical empordanesa que diu que a «l’Empordà ens agraden les misses curtes i les 
sardanes llargues». Som un país mediterrani, ens agrada divertir-nos i, justament, us 
estalviaré molta xerrameca, perquè teniu el text aquí. Probablement l’heu pogut llegir. 
Em limitaré, d’alguna manera, a fer algunes puntualitzacions de coses sobrevingudes, 
no?, de novetats que han sorgit després d’haver entrat aquest text i a recalcar potser 
allò que em sembla més interessant, més cridaner. 
 
Sobre l’objecte: la rumba catalana, c’est quoi? Doncs, la rumba catalana és l’únic estil 
popular urbà generat a Europa a la segona meitat del segle XX. O sigui, els 
musicòlegs s’han posat d’acord a destacar la vàlua des d’un punt de vista acadèmic i 
social d’aquest estil generat, diguem-ne, a Barcelona com a focus originari i, després, 
que s’encomana als Països Catalans, a l’espai català transfronterer, tal com el definim 
avui en dia. 
 
Llavors, de facto, jo considero, amb els meus companys, que és un ingredient bàsic 
del que podríem anomenar «la dieta mediterrània musical», o sigui, una cosa que ens 
fa feliços, així com el vi…, tenim aquesta cultura, sabem «disfrutar» del vi amb 
mesura, ens sabem divertir, és una música cohesionadora, que fa moure el maluc, que 
perquè un català mogui el maluc, és gairebé improbable, eh? Que cal realment una 
eina, diguem-ne, quelcom que sigui molt suggestiu, no? 
 
Sobre els valors de la candidatura, deixeu-me dir que està molt orientada a 
l’apoderament, la transformació social, al desenvolupament econòmic –després, si 
algú té preguntes ho justificaré–, la projecció de la cultura pròpia, cap enfora i cap 
endins. Quan diem cap enfora, doncs, la candidatura realitza accions concretes i 
potents de, diguem-ne, exportar des d’un punt de vista fins i tot industrial aquesta 
música a Centre Europa, Nord Europa, etcètera. I cap endins, sobretot, el procés 
d’inculturació, que anomenaríem, que és la transmissió a les noves generacions, 
sobretot en el marc de l’escola, d’aquesta música, no? 
 
També un punt molt important és la visibilització positiva de la comunitat gitana 
catalana amb una mirada europea i també el reconeixement d’aquesta aportació 
universal a hores d’ara, al costat d’altres estils o sistemes musicals –deixeu-m’ho dir 
amb certa pedanteria de musicòleg– com poden ser el jazz manouche –el jazz generat 
a França a primera meitat del segle XX, els gitanos com Django Reinhardt, a París, tot 
allò…– i també el flamenc, que va ser declarat patrimoni universal per la Unesco no fa 
gaires anys, entre d’altres. Les fanfàrries balcàniques, etcètera. 
 
Ara passo a enumerar aquells punts que em sembla que són més destacables. I, bé – 
me’n saltaré alguns–, jo voldria destacar que el 2015 el Parlament de Catalunya 
unànimement, tots els grups parlamentaris aquest cop sí, van considerar que aquesta 
candidatura era mereixedora d’un suport unànime. Així va ser. I que ells volien 
empènyer aquest camí cap a la Unesco. 
 
El 2016, un any més tard, la ciutat de Perpinyà va inaugurar el seu catàleg de 
patrimoni immaterial a la ciutat justament amb la rumba catalana, eh?, perquè hi ha 



50 
 

una comunitat gitana catalana que no l’ha deixat mai de practicar i que, diguem-ne, 
manté viva la flama de la seva identitat a través d’aquesta manifestació musical. 
 
La Diputació de Girona, m’ho salto. I ara arribem al 2017, una novetat, diguem-ne – 
ara ho complementaré–: que l’euroregió Pirineus Mediterrània, d’entre 120 projectes, 
considera que un dels més interessants des d’un punt de vista axiològic i de la 
contribució social que suposa, doncs, decideix fer-nos suport, amb una ajuda Europe 
Creative, que són molt difícils, per qui estigui en el sector, d’assolir, no? Realment, has 
de presentar una proposta d’una qualitat tècnica i quant a continguts i formalment, 
doncs, realment notable. 
 
Llavors, amb motiu de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural –el 2018 és l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural–, cada territori d’Europa presenta les seves millors gales, no? I 
fa quinze dies, a la reunió dels directors generals de la Generalitat de Catalunya, els 
especialistes en cada àmbit van decidir posar en el preàmbul destacar sobretot la 
candidatura de la rumba catalana com un…, diguem-ne, per diverses raons –no 
m’estendré–, com pot ser aquell vector que millor pot projectar, que més interessant 
és, més edificant, etcètera. 
 
Llavors, es destaca com potser aquella proposta en l’àmbit cultural immaterial més 
destacable, el 2018. Dispenseu, farem un glop. 
 
Bé, a la ciutat de Girona s’han estat realitzant –ara parlant en el territori– els darrers 
anys un seguit d’accions de xup-xup i de creure-s’ho i no mirar massa…, és a dir, no 
tant amb una mirada mediàtica, sinó amb una mirada de construir des de baix i 
edificant un projecte que fos sostenible en el temps i que tingués un sentit. 
 
S’han fet deu edicions de la Setmana de la Rumba Catalana, que és un esforç de 
base, realitzat a l’hora de forma coordinada a la ciutat de Perpinyà i a Girona. I aquest 
any 2018 vam pensar de fer un pas endavant, qualitatiu, que creiem que es notarà. 
 
Molt bé. I vaig acabant. Hauria de destacar que s’ha fet un programa pioner a la ciutat 
de Girona, que s’ha dit programa EDIC, que és un programa, diguem-ne, singular –
aquesta és la qualificació tècnica–, que ha estat possible gràcies a l’Ajuntament, al 
Servei Municipal d’Ocupació, en col·laboració amb l’ERAM i amb l’Escola de Música 
Moderna, que és una experiència innovadora i pionera en el sentit de capacitar 
laboralment joves en aquest àmbit de les arts. En aquest sentit, era específicament de 
rumba catalana i flamenc, perquè forma part una mica del mateix popurri, en aquest 
sentit. 
 
Bé, peticions –i amb això concloc. El que demanem a l’Ajuntament de Girona és…, us 
demanem a vosaltres, és el reconeixement –aquí sí que ho llegiré, per no deixar-me ni 
una coma–: reconèixer la rumba catalana com una música popular catalana que és 
part del patrimoni cultural de la ciutat. I manifestem, és a dir, i us demanem que 
manifesteu la vostra voluntat de donar suport i promoure accions culturals i educatives 
en torn a aquesta tradició musical. Aquest seria el primer punt. 
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I el segon és donar suport al projecte de candidatura de la rumba catalana com a 
patrimoni cultural immaterial de la Unesco –en aquest sentit, em permeto afegir en la 
modalitat de bones pràctiques culturals–, seguint, diguem-ne, l’encàrrec que ens va fer 
el Parlament de Catalunya el 2015 de forma unànime. 
 
I moltes gràcies. I ara estic a la vostra disposició.  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol prendre 
seient, senyor Coll. I ara intervindran els portaveus i després ja tindrà un altre 
momentet de torn de paraula. 
Intervencions? Senyora Veray… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, 
agrair al David la seva exposició. Anunciar el vot favorable del meu grup a aquesta 
moció. 
 
Jo crec que ell ja ho ha explicat molt bé, no tan sols la moció que teníem tots escrita, 
sinó el sentir de la moció i el que és, doncs, la rumba catalana, que jo crec que tots, 
doncs, n’hem gaudit i n’hem «disfrutat» i l’hem ballat. I a més, ho fem molt a gust. I, 
doncs, la rumba és una música que jo crec que uneix, que agermana, que cohesiona, i 
falta fa, no?, a dia d’avui a la nostra societat coses que uneixin, que agermanin i que 
creïn cohesió i no divisió. Per tant, nosaltres, com deia, hi donarem suport. 
 
Jo no repetiré tot el que ell ha dit, perquè tornar a parlar de moltes coses seria això, i a 
mi sí que m’agradaria fer-li algunes preguntes en relació amb… Perquè està molt bé, 
eh?, que l’Ajuntament de Barcelona ho aprovi, que el Parlament de Catalunya ho 
aprovi per unanimitat, que avui ho aprovem aquí i que ho hagin aprovat altres 
ajuntaments, però hi ha tots uns passos a seguir de manera oficial per acabar podent 
ser nomenat, doncs, patrimoni immaterial de la Unesco. Jo vull recordar també que en 
un moment donat també es va parlar de demanar que fos patrimoni cultural de la 
Unesco el Barri Vell de Girona, no?, bé, el call jueu de Girona. Per tant, són coses que 
no es fan ni d’avui per demà: primer, doncs, el Govern autonòmic t’ha de posar a la 
llista de les seves prioritats, aquesta llista de prioritats del Govern autonòmic fa les 
propostes i, per tant, al final és una, és prioritzant-te per davant de la resta de coses 
que hi ha pendents a tot Catalunya que volen ser patrimoni cultural immaterial de la 
Unesco al Govern de l’Estat. El Govern fa la seva llista en relació amb allò que les 
comunitats autònomes li traslladen i, després, finalment, doncs, es va i es pacta amb la 
Unesco i s’arriba finalment a declarar-ho o no declarar-ho. En declaren ara uns, l’any 
següent uns altres… Per tant, és tot un camí que s’ha de seguir.  
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I que sí que m’agradaria, doncs, perquè el David això no ho ha explicat, m’agradaria 
saber quins passos s’han fet ja i com estan, perquè, més enllà d’anar-ho aprovant els 
ajuntaments –que està molt bé i com més recolzament tinguis millor–, però o es 
comencen els passos reals perquè això pugui ser una realitat o podrem anar aprovant 
moltes mocions, però, finalment, el pas final no l’haurem fet.  
 
Per tant, sí que m’agradaria saber com està i també saber si en qualsevol moment, jo 
estic convençuda que no només el meu grup municipal, sinó els partits polítics de tots 
els grups que aquí representem, podem ajudar d’alguna manera en alguna altra 
administració, doncs, que se’ns traslladi i se’ns faci saber, perquè l’objectiu final el 
compartim, i és que la rumba catalana sigui declarada patrimoni cultural immaterial de 
la Unesco. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (PSC-CP): Gracias, señora alcaldesa. Gracias al 
señor David Coll por la exposición que ha hecho amplia y enriquecedora. Y la rumba 
es uno de los ritmos que todos sentimos nuestro, reciente, transversal y que saliendo 
del entorno más humilde ha llegado a todos los niveles. 
 
La rumba no es solo música, es consecuencia de un mestizaje que nos ha 
enriquecido, nos ha hecho más creativos y nos ha acompañado. La rumba nos ha 
traído, desde los años cuarenta hasta hoy, desde los barrios de Gracia o el Raval a 
todo España y al extranjero. Y todos tenemos aquella rumba que nos trae recuerdos 
de momentos inolvidables. 
 
La rumba como patrimonio cultural inmaterial tiene que ser el objetivo de todos, no 
tiene lectura política y no tiene que tener esta intencionalidad, pues, estaríamos 
traicionando sus principios.  
 
Seguro que hoy esta moción saldrá adelante por unanimidad de todos los grupos de 
este consistorio. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque, del PSC. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Moltes gràcies. Sí, no ens veu, queda amagat 
en David a darrere. Moltes gràcies per l’exposició. Com sempre, has mostrat aquesta 
passió que sents per la rumba i pel flamenc a través d’aquesta moció. 
 
A més, vam tenir l’oportunitat de treballar, doncs, jo crec que d’una manera molt 
profitosa, en el projecte «Singulars», que has esmentat, i per tant, coneixem bé 
aquesta passió que sents en la defensa de la rumba catalana. 
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Jo crec que té tot el sentit que la presenteu a l’Ajuntament de Girona, aquesta moció, 
ara que encareu, entenc, la recta final ja del reconeixement de la rumba catalana com 
a patrimoni cultural immaterial de la Unesco. Aquesta és una feina que va començar 
l’any 2015. Si no ho recordo malament, la presentació formal la vau fer al Centre 
Cultural de la Mercè, prèvia aquesta votació que comentaves al Parlament, on tots els 
grups parlamentaris, doncs, hi varen donar suport.  
 
I als dos punts que ens proposeu a la moció, nosaltres, efectivament, doncs, també hi 
donarem suport. Primer, perquè la rumba catalana té fortes arrels a la nostra ciutat de 
Girona i forma part tant del patrimoni cultural i musical com antropològic. Tu feies 
esment a la comunitat gitana com una de les comunitats que ha impulsat i creadora 
d’aquesta rumba catalana. Arrels del sud, amb el flamenc revolucionat o reinventat de 
Camarón y Paco de Lucía, amb aportacions de persones com Peret o El Pescailla, de 
Barcelona, que van començar aquest flamenc més festiu, més per ballar, no?, que 
aviat portà el nom de rumba catalana. 
 
I a Girona, músics com en Serafín Nitro o el Señor Curbón, per exemple, varen 
començar a obrir camins de la rumba gironina. Ja sé que aquesta categoria no està 
reconeguda com a tal, però ells són els que van obrir aquest camí. I que a l’actualitat 
té diferents grups que fan propostes innovadores interessants, pensem nosaltres. 
 
«Singulars», aquest projecte de què feies esment, tenia l’objectiu de ser un projecte 
que comptés ja amb una forta tradició a la ciutat, i es donava, i que d’aquesta manera, 
tingués possibilitats de reeixir per néixer de quelcom que fos viu i autèntic, perquè ja hi 
havia aquesta base a la ciutat. 
 
I en els últims anys, hi ha hagut aportacions notables a Girona en aquest àmbit, com la 
Setmana de la Rumba Catalana, que també en feies esment; conferències com la del 
cineasta Isaki Lacuesta o el musicòleg Guy Bertrand al Centre Cívic Onyar, 
recentment. Propostes com la de Jordi Fornells i Pau Ballesteros, de Hermano Loco. 
Aquest grup ha marcat tendència, per exemple, a la rumba catalana de la nostra ciutat. 
O els Nadies, d’en Sesc Pla i la Núria Mancebo. Uns i altres es presenten com a 
catalans d’orígens andalusos, que mengen migas i gaspatxo, pa amb tomàquet i allioli 
d’aquí; la cohesió i aquest mestissatge dels quals tu també feies esment. 
 
A Font de la Pólvora, el grup Candela, d’en Juan i en Serafín, hi va gravar el videoclip 
Golfo, o a les Pedreres, amb Juan Amador, que és el vocalista de Sed de Rumba. 
Altres músics com Piti Curbón –és que no me’n vull deixar cap–, i, finalment, 
Gazpacho, que en un article que vaig escriure no els vaig anomenar, i Gazpacho 
també forma part d’aquesta família de la rumba catalana. 
 
Per tant, amb un ferm convenciment que aquesta creació cultural de Girona i de 
Catalunya té una idea de fons important que és que Girona és una ciutat d’orígens i 
d’identitats diverses, flamenc i rumba catalana no només tenen una tradició gironina i 
un present viu, sinó que són, a més a més, una de les arrels profundes de diferents 
barris de la ciutat. És per tot això que nosaltres donarem suport a aquesta moció. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas, per CUP - Crida per Girona. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Gràcies, David, 
per la intervenció. Per nosaltres la rumba és un patrimoni de la ciutat, és un patrimoni 
del país, és un patrimoni del món; per tant, avui votarem a favor. 
 
És fruit de la societat mestissa, ja s’ha dit, que som, de l’intercanvi, d’avançar 
col·lectivament, de treballar conjuntament, d’un mestissatge que tampoc és el 
mestissatge d’un estat –com m’ha semblat interpretar d’alguns discursos–, sinó que és 
un mestissatge que supera els estats i que ve de les múltiples migracions que hi ha 
hagut de sud a nord i d’est a oest en aquest mar que és el Mediterrani. No ho 
circumscrivim només a un estat, perquè, de fet, com bé explicava en David, tenim 
Perpinyà aquí al costat que també s’hi fa rumba i s’hi fa bona rumba. I, de fet, una de 
les coses que nosaltres avui volíem aprofitar per reivindicar és que la rumba sigui un 
canal d’allò que sempre hem defensat a nivell cultural, el nostre grup, que és que 
Girona i Perpinyà haurien de ser un sol eix, no només per tradició, per llengua, per 
cultura, per història, sinó també per projecció del que s’hi pot fer. 
 
La rumba és de tots, és genuïna, és referent. La rumba és cultura, és ball, música, 
alegria, primavera, passió, emoció, és mar i és diversió. Per això, avui volem dir que sí, 
perquè tots aquells elements que per nosaltres representa la rumba són elements que 
ens fan estar alegres i són elements que volem gaudir-los durant tota la vida. La 
rumba, de fet, és sobretot vida i parla de la vida que es fa en els nostres carrers i en 
els nostres barris. I per això, avui votarem que sí, perquè estimem la rumba i estimem 
la música. 
 
Dit això, no podem deixar passar aquesta ocasió que parlem de rumba, parlem de 
cultura, parlem de carrer, parlem d’aquella cultura que a nosaltres, doncs, realment 
ens interpel·la en el nostre dia a dia per dir que si parlem de tot això, el que cal és 
també parlar de com promovem la rumba i la cultura de carrer i la cultura de base a la 
nostra ciutat. Una ciutat on enganxada al model d’exhibició i de festivals, especialment 
–només cal consultar el pressupost de cultura–. hi trobem a faltar molts més espais de 
formació i creació musical. Destinem 1 milió d’euros anuals a festivals a la nostra 
ciutat; a la rumba, que avui tots en parlarem, d’aquest milió d’euros n’hi van a parar 
ben pocs –n’hi van a parar ben pocs. Per tant, el que demanem nosaltres és que de tot 
el discurs que fem avui, no es quedin únicament en paraules i una petició cap enfora, 
sinó que ens en fem corresponsables i comencem a aplicar allò que defensem avui als 
nostres carrers, als nostres barris i a tot arreu. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Gràcies a l’Associació de 
Música Moderna de Girona; benvingut, David Coll, i les persones que t’acompanyen. 
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Felicitats pel text de la moció, perquè és un text molt ben escrit, molt ben argumentat i 
documentat. 
 
No cal dir d’entrada, teniu tot el nostre suport a les dues peticions que ens feu; 
nosaltres votarem que sí amb molta alegria, amb molt d’entusiasme i amb ritme, si 
podem també, eh? 
 
Tots sabem que el camí per aconseguir que la rumba catalana sigui declarada 
patrimoni cultural immaterial de la Unesco és llarg, perquè totes aquestes 
candidatures…, perquè el camí de totes aquestes candidatures ho són molt de llargs, i 
a més a més, no tots els camins reïxen: n’hi ha unes que, malauradament, doncs, es 
queden pel camí. Però vosaltres penso que esteu fent els passos que heu de fer, que 
els esteu fent ben fets, esperem, per tant, de tot cor que aquesta candidatura arribi a 
bon port. 
 
I a més a més, molt important, celebrem que aquesta petició que feu per a la rumba 
catalana es faci en un moment en què la rumba està a dalt de tot, està en auge, és a 
dir, no és una petició per salvar-la de res, sinó que és una petició perquè tothom 
entengui la importància que té. Els grups de moda d’avui, per sort, han sabut fer-se 
seva la rumba, fer-la moderna i estimar-la. 
 
Mira, a parer meu la rumba té tres qüestions fonamentals. La primera és la música en 
ella mateixa: és una música –s’ha dit– que fa festa i sense festa no hi ha alegria, i 
l’alegria és necessària per a la gent. I això no ho diu la gent de peu, sinó que ho diu, 
per exemple, el filòsof Francesc Torralba. La importància de l’alegria. I la rumba ens 
porta alegria. És una música que et fa festejar, que et permet comunicar-te, sentir-te 
part d’una comunitat que toca i que balla i que escolta, et permet reconèixer-te. I això 
també és molt important i això no totes les músiques tenen el poder de fer-ho. 
 
La segona cosa que té per mi la rumba d’important és la gent que l’ha feta, sobretot 
que l’ha feta originàriament. Vosaltres mateixos expliqueu que és una de les 
aportacions més importants de la població gitana catalana al patrimoni cultural català i 
universal. I jo no sé si tots plegats som prou conscients i ens adonem de la importància 
que té que una comunitat com la gitana, que és una comunitat sovint minoritària, sovint 
minoritzada, «denostada», hagi fet aquest regal tan fantàstic, aquest llegat, aquest 
regal del llegat cultural que per ells moltes vegades era un refugi i una manera de dir 
qui eren. Doncs, això en comptes de quedar-s’ho ells ho han regalat a tot el món. Això 
realment té molta importància. I això també no totes les músiques ho poden fer. 
 
I la tercera raó perquè jo penso que la rumba catalana és tan important és on es fa 
aquesta música, és a dir, la música en si qui fa aquesta música i on es fa la música. Es 
fa en un espai que vosaltres anomeneu «espai transfronterer», al nord i al sud de 
Catalunya, es fa amb aliances –això és importantíssim–, es fa trencant fronteres –la 
música pot realment trencar fronteres– i es fa amb els epicentres de Girona i de 
Perpinyà. Evidentment, això també només ho pot fer la bona música. I això sí que és 
realment un exemple de bones pràctiques culturals que la Unesco per força us ha de 
tenir en compte. 
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Una bona música, i a mi, David, m’agradaria que em contradiguessis, m’agradaria molt 
que em contradiguessis, en què jo trobo a faltar dones. M’ho expliques després, eh? I 
una bona música que m’agradaria sentir molt més als carrers de Girona i als locals de 
Girona.  
 
Nosaltres ja sabeu que sempre reivindiquem, eh?, la música en viu, necessitem 
música en viu a Girona; doncs, hem de sentir més rumba encara. 
 
Jo crec que avui hagués estat un molt bon dia per tocar rumba aquí. Jo ho vaig dir a la 
junta de portaveus, però es van pensar que era una broma, però no era una broma, 
realment no era una broma. A mi em sembla que una manera de reivindicar la rumba 
catalana passa també per donar veu a la rumba en espais com aquest, que és un 
espai inhabitual, però és un espai insigne i representa la voluntat de les persones. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Ribas, en nom del Govern. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. David, molt benvingut. 
Saps, com sempre t’he dit que hem parlat, jo no vindré a explicar què és la rumba, 
perquè no en sap més ningú que tu, per tant, intentaré transmetre allò que a mi, i jo he 
traslladat a l’equip de govern, ens has fet sentir cada vegada que m’has vingut a veure 
o que hem parlat respecte a la rumba. 
 
Primer de tot, i abans que re, felicitar a tu i a totes les entitats la tasca que porteu fent 
des de fa molts i molts de dies i mesos i anys per arribar avui a aquest punt que 
podríem dir tu i jo «ja ha arribat el dia d’estar en el Ple de l’Ajuntament i poder-ho fer». 
Ho dic perquè ho havíem comentat vegades.  
 
Agrair la tasca feta també a la ciutat de Girona per fer recordar el valor que té la rumba 
i sobretot per donar, i ara ens faràs donar i seguirem donant tot el suport necessari per 
fer possible que aquesta candidatura sigui una realitat. 
 
Jo quan he dit al començament que no volia ni parlar de la rumba, perquè, 
evidentment, no en sé prou o no en sé el suficient pel que saps tu, volia traslladar el 
que m’has fet sentir, i crec que en aquest text ho dius, però jo crec que s’ha de poder 
dir ben alt avui aquí: la rumba no només és música; la rumba en si mateix és un reflex 
de la nostra societat. Has parlat de moure el maluc, jo crec que aquest moure el maluc 
el que fa és trencar línies, fronteres i unir societats. 
 
La rumba és un exemple d’integració i de cohesió i aquests són uns dels valors que 
des de la ciutat de Girona sempre hem volgut defensar i que considerem que són els 
que han de «primar» en qualsevol de les nostres accions. Per tant, no només ens 
sumem a l’explicació i al concepte del que estem parlant del que és aquesta música, 
sinó que defensarem que és un patrimoni pròpiament ja no només –si em permets dir-
ho, David–, cultural, musical, sinó també un patrimoni social de la nostra ciutat. 
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Fa un moment s’ha aprofitat, i crec que erròniament i ho dic amb tot el «carinyo» del 
món, aquesta moció per llançar dards a la política cultural. Crec que no era el moment, 
i ho dic amb tota la sinceritat del món –ho dic amb tota la sinceritat del món. Només 
vull recordar que sentir a dalt de tot de les Rambles Txarango tocar o a l’auditori 
Txarango tocar és que la rumba sona a la ciutat de Girona i, fins i tot, a grans festivals, 
que costen diners públics i privats. 
 
No, és que, senyor Salellas, és una realitat. El que no podem és embrutir una moció 
que crec que té una finalitat molt concreta que és la de demanar el nostre suport 
perquè la rumba, quelcom que és nostre, quelcom que hem de defensar tots 
unànimement sigui patrimoni. Aquí barrejar-ho amb la política cultural (sona el senyal 
acústic) –i acabo, alcaldessa–, cada vegada que m’entra el senyor Coll al despatx, 
«una miqueta més, una miqueta més», i procurem fer tot allò que sigui una mica més. 
Però el que no podem negar és una realitat: és que sona en festivals de prestigi la 
rumba en el moment actual. 
 
I acabo només amb una cosa –senyora alcaldessa, permeti’m deu segons–: el valor 
que té a nivell de joventut és extraordinari, ha sigut el llenguatge que ens ha permès 
establir un pont de contacte amb la joventut del nostre país, la rumba pot ser aquell 
ham que farà atreure la joventut a la cultura, en el sentit ampli.  
Per tant, moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, senyor 
Coll… 
 
Sr. David Coll: Molt bé. Bé, en primer lloc, agrair el nivell de les intervencions, a tots. 
I us contesto un per un les inquietuds i els comentaris que heu fet. 
 
En primer lloc, Concepció Veray, moltes gràcies, t’agraeixo la pregunta, perquè em 
dona peu per poder explicar en quin punt ens trobem i com és el procés. En tractar-se 
d’una candidatura multinacional, efectivament, hi ha un recorregut, diguem-ne, a cada 
estat que ha de tenir lloc. La previsió…, vaig al final, diguem-ne, per fer-ho una mica 
curt, a França la cosa està molt avançada, i el dia 16 fem un acte al Bòlit, el Centre 
d’Art Contemporani, en el qual probablement hi haurà l’antropòloga Isabel Chave, que 
és la directora del serveis d’antropologia del Ministeri de Cultura de França. O sigui, a 
França està molt assumit que s’incorporarà a l’inventari nacional francès, de la 
República Francesa, aquesta manifestació musical. En aquest sentit, sigui com sigui, 
algun estat estarà en situació de presentar-ho la previsió és el segon semestre de 
2019, ja que la Unesco, diguem-ne, fa dues reunions l’any, una cada semestre. I si 
fallés aquesta previsió, probablement ens n’aniríem al primer semestre del 20, eh? 
 
És veritat, com ha dit la Maria Mercè fa un segon també, que aquests pronòstics, 
poden fallar, no? Nosaltres tenim molt la mirada posada a fer la feina, fer els 
processos amb qualitat, que tot allò que depengui de nosaltres no quedi i sobretot, 
més enllà del valor, diguem-ne, formal, hi ha el valor de contingut, de la qualitat de les 
accions que duem a terme. 
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En aquest sentit, té com un valor instrumental. En aquest sentit, nosaltres ens hem 
plantejat des d’un primer moment que el món t’ho pot reconèixer o no, però que si tu 
creus en el projecte que tens entre mans i realment el desenvolupes, aprofites l’eina 
com una fita, no?, que permet recórrer el camí. A mi sempre m’ha agradat aquella 
metàfora del maratonià que cau desplomat al quilòmetre 39,9, eh? No li ho hem pas de 
retreure, perquè ho ha intentat, ha donat el seu millor, diguem-ne. 
 
De tota manera, nosaltres valorarem l’èxit de la iniciativa en funció de la realitat 
transformada i no tant d’un reconeixement formal que a algú ens vingui, no?… Que 
està molt bé i que és quelcom que perseguim, és una pastanaga interessant. Però, en 
tot cas, hi ha aquesta previsió formal i, en tot cas, el contingut, que és allò que sense 
estendre’m podria explicar-vos més, doncs, creiem que està molt ben encarrilat. 
Gràcies, Concepció. 
 
En segon lloc, el representant de Ciutadans –perdona no me’n recordo del teu nom– 
(El senyor Vázquez contesta de fons: «Manuel Vázquez».) Manuel Vázquez. Gràcies. 
Efectivament, la rumba catalana té un caràcter mestís, en el sentit que és, diguem-ne, 
una superposició de capes culturals, no?, on tothom s’hi veu reflectit. Una paraula que 
ha dit la Concepció és «cohesió». Efectivament, remet a cohesió social i és quelcom 
que ens iguala a tots. En aquest sentit, és una música que té diverses ramificacions 
arreu del món: hi ha la rumba cubana, hi ha la rumba flamenca, hi ha la rumba, fins i 
tot, xinesa, encara que et pugui sorprendre. Però totes elles tenen un ethos comú que 
és aquesta capacitat de cohesió grupal, d’agermanar-nos més enllà de les nostres 
diferències ideològiques en un moment determinat, eh? 
 
També sobre les accions realitzades aquí a la ciutat –gràcies per posar en valor el 
programa formatiu «Singulars», també, Isabel, vull agrair-te això, perquè realment és 
un somni fet realitat després de molts anys de pedalar-hi. Sílvia –perdona. Ara t’acabo 
de rebatejar, perdona, és que intento mantenir el cap… Bé, en fi… 
 
Doncs, això, Sílvia Paneque, no us penseu que no sé com es diu. Llavors, la qüestió 
és que és especialment destacable que una iniciativa així pugui veure la llum. I vull 
agrair molt tots els agents que s’hi van implicar i això… queda dit, consti en acte, que 
valia la pena destacar-ho. 
 
Lluc, gràcies per la poètica i la concreció. Les paraules, aquests flaixos que ens has 
llançat realment, diguem-ne, d’alguna manera capturen tot aquest paisatge estètic que 
suposa i que és un joc de miralls que es reverbera dins meu cada vegada que… Tots 
ho heu fet, en aquest sentit, tots heu aportat paraules clau, no?, que defineixen bé per 
què és important per nosaltres. 
 
I, Maria Mercè, tens raó que, d’alguna manera, diguem-ne, el que li faltava és un relat, 
no?, una relatoria. En aquest sentit, també en Carles Ribas ha apuntat una qüestió 
molt important que és el fet que la rumba catalana, sense que ho haguem explicitat 
fins ara, potser és el moment de dir que l’emperador va despullat, en aquest sentit, que 
és com el recanvi natural del rock català en el seu moment en la política de 
normalització lingüística, la idea de normalització de la vida. És quelcom que s’ho ha 
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apoderat, que és una mena de música que té mala salut de ferro i sobreviu malgrat la 
ignorància dels poders públics en molts moments, on tothom s’hi veu reflectit i és casa 
de tothom. 
 
Dels tres eixos, t’havia de contestar sobre la qüestió del gènere i després sobre el 
tema que la música aquí no és present avui, no? 
 
Bé, una anècdota: ens van dir al Parlament, el personal tècnic, que la primera vegada 
que s’havia fet música al Parlament va ser el dia que van anar a presentar la moció de 
suport, que em sembla que hi eres, Isabel, que te’n rius, doncs, va ser la primera 
vegada que un cantant de rumba catalana…, de fet, que algú cantava dins el 
Parlament i va ser un cantant de rumba catalana. I, per tant, no ho hagués pas vist 
malament jo, eh? Vull dir, a mi no m’has pas de… (Comentaris de fons.) D’acord. Molt 
bé.  
 
La qüestió del gènere ha estat desigual al llarg de la història –amb això aniré 
concloent, encara que vull comentar una cosa d’en Carles. La qüestió del gènere ha 
estat –m’estic allargant, sí, tallo el rotllo–, la qüestió del gènere ha estat desigual al 
llarg de la història, sí que hi ha hagut artistes femenines molt potents, per exemple, la 
Rosario mateixa és un referent. En la comunitat gitana, la qüestió de gènere ha estat 
més difícil de tractar per una qüestió de control parental, de dinàmiques, diguem-ne, 
culturals pròpies de la comunitat gitana catalana. S’estan vencent i s’estan superant 
aquests estereotips. Nosaltres fem per manera que això sigui ben visible i mirem de 
tenir-ho present a l’hora de programar, de fer programacions i de contribuir-hi. 
 
Per exemple, tenim un taller que es diu En Pepet i la Lola, no?, d’entrada és paritari, i 
està pensat com un recurs educatiu perquè pugui arribar democràticament a tots els 
infants, com un recurs per a primària. 
 
Bé, i concloc, patrimoni social: l’has clavat, Carles, és un patrimoni social. I el tema de 
la joventut, això ja ho he comentat, com a relleu del rock català. 
Moltes gràcies a tots i fins ben aviat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. 
(Aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs bé, si els sembla 
passarem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta l’entitat Associació de Música Moderna de Girona de 
suport a la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la 
Unesco. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
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VOTACIÓ 
Sotmesos a votació, les ratificacions dels Decrets de l’Alcaldia són aprovades 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,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
13. Moció que presenta l'entitat Partit Demòcrata Europeu Català en relació a les 
declaracions del President del Govern d'Espanya i al nomenament de la jutgessa 
María Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 
En repulsa de les lamentables i deplorables declaracions del President del Govern 
d'Espanya, M. Rajoy, el passat 24 de gener de 2018 en una entrevista concedida a un 
mitjà de comunicació, en la què se li preguntava sobre les diferències salarials entre 
homes i dones, M. Rajoy va respondre "Los gobernantes debemos ser muy cautos a la 
hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego, no hay 
ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar salarios de las 
empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, 
francamente", per després afegir "No nos metamos en eso". 
 
Un altre fet lamentable és el recent nomenament com a membre del Tribunal Europeu 
de Drets Humans d'Estrasburg de la jutgessa espanyola María Elósegui, coneguda per 
les seves particulars i desafortunades teories com la següent: "para curar al transexual 
lo que hay que hacer es ajustar su cuerpo a su identidad de género o realizar una 
terapia psíquica". 
 
La Constitució Espanyola, en la defensa dels drets fonamentals de les persones, 
estableix en l'article 9.2 que correspon als poders públics promoure les condicions per 
tal que la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en els quals s'integra siguin reals 
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i efectives; remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la 
participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
 
Volem recordar que la Directiva europea 2006/54/CE relativa a l'aplicació del principi 
d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball 
i ocupació, prohibeix la discriminació laboral, establint que per un mateix treball, al qual 
se li atribueix un mateix valor, s'ha d'eliminar la discriminació directa i indirecta per raó 
de sexe en el conjunt dels elements i de les condicions de retribució. 
 
A l'efecte de donar compliment a la Directiva 2006/54/CE en data 24 de març de 2007 
va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i d'homes, 
la qual en el seu article 1 estableix que dones i homes són iguals en dignitat humana, i 
iguals en drets i deures. A més a més, en el seu l'article 11 acorda que els Poders 
Públics han d'adoptar mesures específiques a favor de les dones per corregir 
situacions patents de desigualtat de fet respecte dels homes. 
 
L'esmentada llei orgànica també determina que les persones han de gaudir dels drets 
derivats del principi d'igualtat de tracte i de la prohibició de discriminació per raó de 
sexe. 
 
Per tot això exposat, i fent ús del dret a la participació ciutadana, demanem al Ple de 
l'Ajuntament de Girona que tracti i aprovi els següents punts: 
 
Primer.- Reprovar les declaracions del President del Govern Espanyol sobre la bretxa 
salarial entre homes i dones. 
Segon.- Demanar la revocació de la designació de María Elósegui com a membre del 
Tribunal Europeu de Drets Humans per la seva manifesta incapacitat. 
 
Tercer.- Exigir al Govern Espanyol que apliqui mesures correctores immediates per 
equiparar els salaris entre les dones i els homes, tal i com garanteix l'ordenament 
jurídic vigent, que vetlli per la integració de totes les ciutadanes i ciutadans, i que 
garanteixi la igualtat de tracte i d'oportunitats. 
 
Quart.- Donar suport a totes aquelles dones i homes víctimes de discriminació directa 
o indirecta. 
 
Cinquè.- Deixar constància que el municipi de Girona i els seus càrrecs electes estan 
al costat de totes aquelles dones i homes que vegin vulnerats els seus drets d'igualtat 
de tracte i d'oportunitats, i que defensen les polítiques integradores i no 
discriminatòries, assegurant una ciutat que lluita per a la defensa de la igualtat de dret i 
d'oportunitats. 
 
Sisè.- Traslladar els acords presos al Tribunal Europeu dels Drets Humans, al Govern 
Espanyol i a l'Institut Català de la Dona. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la següent 
moció, en aquest cas, serà presentada per la senyora Anna Castellví, que crec que ja 
ha sentit com hem dit que faríem això. 
  
Per tant, si vol venir aquí davant fins al faristol. I veig que…, de fet, l’entitat 
presentadora que hi consta, el Partit Demòcrata Europeu Català, però crec que vostès 
ens volien fer una manifestació respecte a això. 
 
Té els cinc minuts per endavant. I molt benvinguda. I endavant, si us plau. 
 
Sra. Anna Castellví: Gràcies. Bona nit. Alcaldessa, regidores, regidors, sóc membre 
del grup de dones del Partit Demòcrata Europeu Català, del PDeCAT, i aquest grup 
està format per dones que poden ser associades o no al partit. 
 
L’objectiu principal és que cerquem i fomentem la paritat, és a dir, la participació 
equilibrada de dones i homes en les posicions de poder polític, econòmic i social, per 
esmentar-ne algunes. 
 
La presentem sota el paraigües del Partit Demòcrata Europeu Català, ja que encara no 
figurem en el registre d’entitats municipals. En l’actual Europa del segle XXI cal acabar 
definitivament amb els estereotips de gènere, creences, idees preconcebudes i 
prejudicis que s’han anat construint i transmetent culturalment en les societats al llarg 
del temps i que reparteixen els atributs de les persones entre dones i homes, limitant 
les seves respectives expectatives de vida i possibilitats de desenvolupament. 
 
En segon lloc, i d’acord amb el dret de petició, presentem aquesta moció en relació 
amb les declaracions del president del Govern d’Espanya i el nomenament de la 
jutgessa María Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. Així, 
doncs, en repulsa de les desafortunades declaracions del president del Govern 
d’Espanya, Mariano Rajoy, el passat 24 de gener de 2018, en una entrevista 
concedida a un mitjà de comunicació radiofònic espanyol en la qual se li preguntava 
sobre les diferències salarials entre homes i dones. 
 
El senyor Mariano Rajoy va respondre: «Los gobernantes debemos ser muy cautos a 
la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y, desde luego, no 
hay ninguna que sea igualar salarios, que el Gobierno empiece a fijar salarios de las 
empresas, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, 
francamente…» Per després afegir: «No nos metamos en eso.» 
 
Un altre fet lamentable és el recent nomenament de la jutgessa espanyola María 
Elósegui com a membre del Tribunal Europeu dels Drets Humans d’Estrasburg, 
coneguda per les seves particulars i desafortunades teories, com la següent: «Para 
curar al transexual lo que hay que hacer es ajustar su cuerpo a su identidad de género 
o realizar una terapia psíquica.»  
 
Tots sabem que ens trobem immersos en una tercera onada feminista, que com he 
pogut constatar en la mobilització històrica del passat 8 de març, on la societat a nivell 
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internacional ja ha dit alt i clar: «Ja n’hi ha prou», i que exigeix, entre altres, igualtat 
salarial. Com a societat, estem fent passets endavant cap a una paritat real i veiem 
lamentables les declaracions del president del Govern d’Espanya, i denunciem 
l’escletxa de gènere d’aquestes. 
 
És impensable que el president del Govern no sàpiga el que estableix l’article 9.2 de la 
Constitució, que nomena tan sovint. Dicta que correspon als poder públics promoure 
les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals 
s’integra siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin 
la plenitud, i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
cultural i social. 
 
A més, vull recordar que segons la Directiva europea 2006/54, relativa a l’aplicació del 
principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de caràcter entre homes i dones en 
assumptes de treball i ocupació, prohibeix la discriminació laboral, establint que per a 
un mateix treball, al qual s’atribueix un mateix valor, s’ha d’eliminar la discriminació 
directa i indirecta per raó de sexe en el conjunt dels elements i les condicions de 
retribució. 
 
A l’efecte de donar compliment a aquesta directiva, amb data 24 de març de 2007, va 
entrar en vigor la Llei orgànica 3, per a la igualtat efectiva de dones i d’homes, la qual 
en el seu article 1 estableix que dones i homes són iguals en dignitat humana i iguals 
en drets i deures. 
 
A més a més, en el seu article 11, acorda que els poders públics han d’adoptar 
mesures específiques a favor de les dones per corregir situacions patents de 
desigualtat respecte als homes.  
 
Per tot això exposat, demanem al Ple de l’Ajuntament de Girona que tracti i aprovi els 
següents punts. 
 
Primer. reprovar les declaracions del president del Govern espanyol sobre la bretxa 
salarial entre homes i dones. 
 
Segon. Demanar la revocació de la designació de la senyora María Elósegui com a 
membre del Tribunal Europeu de Drets Humans pel seu pensament totalment contrari 
als drets i valors europeus. 
 
Tercer. Exigir al Govern espanyol que apliqui les mesures correctores immediates per 
equiparar els salaris entre les dones i els homes, tal com garanteix l’ordenament jurídic 
vigent, que vetlli per la integració de totes les ciutadanes i ciutadans i que garanteixi la 
igualtat de tracte i d’oportunitats. 
 
Quart. Donar suport a totes aquelles dones i homes víctimes de discriminació directa o 
indirecta. 
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Cinquè. Deixar constància que el municipi de Girona i els seus càrrecs electes estan al 
costat de totes aquelles dones i homes que vegin vulnerats els seus drets d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats. I que defensem les polítiques integradores i no discriminatòries, 
assegurant una ciutat que lluita per a la defensa de la igualtat de drets i oportunitats. 
 
Sisè. Traslladar els acords presos al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Govern 
espanyol i a l’Institut Català de la Dona. 
 
Finalment, confiem que els grups polítics aquí presents també comparteixin aquests 
punts. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si vol 
prendre seient, senyora Castellví. Ara els diferents portaveus podran manifestar el 
sentit del seu vot. 
Intervencions? Senyora Veray… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PP): Gràcies, senyora alcaldessa. I gràcies, senyora 
Castellví, per la seva exposició. 
 
Jo, sincerament, pensava que retirarien la moció, perquè, clar, dir que «repulsen» les 
lamentables i deplorables declaracions del president del Govern, que ja vostè ha llegit, 
quan el mateix president del Govern ja es va retractar i ho va dir clarament, va dir: «me 
retracto, daremos todas las batallas para que estas situaciones sean menores», 
referint-se a la bretxa salarial, després d’haver-se conegut que el número 2 
d’Economia del seu Govern, de Junts pel Sí, diu que les conselleres s’han de triar en 
funció de si tenen les «mamelles» grans o no, i d’això ni una paraula ni «lamentable» 
ni retractar ni demanar la seva dimissió, sincerament, sincerament, crec que és com a 
mínim cínic el que acaben de fer avui vostès com a dones o grup de dones del 
PDeCAT. 
 
Dit això, com li he dit, el senyor…, el president del Govern, el senyor Mariano Rajoy, ja 
es va retractar. Efectivament, va ser una frase desafortunada en una entrevista en 
aquell moment; l’endemà mateix ell mateix –ell mateix– es va retractar. Per tant, crec 
que va quedar molt clar. Però no només és que el mateix president del Govern ja va 
donar les explicacions oportunes en relació amb les seves declaracions, sinó que, a 
més, el movimiento se demuestra andando, senyora Castellví. I, per tant, les coses es 
demostren amb fets.  
 
I el fet és que la distància de salaris entre homes i dones, per tant, la bretxa salarial 
l’any 2012 a Espanya era quasi del 19, del 18,8, i l’última dada coneguda, que és la del 
2016, és del 14 per cent. Per tant, s’ha reduït més de quatre punts en els cinc anys 
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que fa que el Govern del Partit Popular està al capdavant del Govern d’Espanya. Per 
tant, alguna cosa –alguna cosa– deu estar fent el Govern d’Espanya per anar reduint 
aquesta bretxa salarial. Que no ens conformem amb el 14, seguirem treballant, però 
l’hem reduït gairebé cinc punts en els últims quatre anys. 
 
A part, no hi ha desigualtat més gran entre home i dona i entre el mateix col·lectiu 
d’homes i el de les dones que és el que uns tinguin feina i que els altres no en tinguin. 
I, per tant, aquí si vol jo m’hi puc estar no cinc minuts; tres hores, llegint-li totes les 
mesures que ha pres el Govern del Partit Popular en els últims sis anys per a la 
creació d’ocupació, perquè quan vam arribar al Govern d’Espanya es destruïen més 
de mil llocs de treball al dia i ara se’n creen. S’havien destruït més de 3,5 milions de 
llocs de treball a Espanya i ara liderem la creació de llocs de treball a Europa i, a més, 
la creació de llocs de treball femení a la zona euro. El 30 per cent de les dones que 
han trobat feina a Europa en els últims dotze mesos ho han fet a Espanya. Hi ha més 
dones que mai treballant a Espanya, 8.554.000 afiliades a la Seguretat Social; sis de 
cada deu nous emprenedors són dones. Per tant, tot això està fet gràcies a les 
polítiques que està duent a terme el Govern del Partit Popular, perquè, llavors, diuen 
que no ens preocupem de les dones o que no fem res per ajudar les dones, i ho basen 
tot en una desafortunada manera d’expressar del president en un moment donat en 
una sola entrevista. 
 
I, miri, hi ha altres bretxes molt importants aquí encara que s’han de seguir treballant 
per reduir-les, i una d’elles és també el tema de les pensions. I, per tant, aquí per 
primera vegada a la història ha sigut un govern del Partit Popular el que ha posat en 
marxa des de l’1 de gener del 2016 el complement per maternitat a totes aquelles 
dones que es jubilin a partir de l’1 de gener del 2016 i que hagin tingut més de dos fills. 
És la manera de reconèixer totes les mares, eh?, que han tingut fills i que han dedicat 
bona part de la seva vida i han renunciat a treballar o a incorporar-se al món laboral 
per cuidar dels fills… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, ha passat molt 
ja... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Aquest esforç… –vaig acabant, senyora 
alcaldessa–, aquest esforç, i això ho ha fet un govern del Partit Popular. 
 
I també –i també–, i aquí acabo, la ministra de Treball, la senyora Fátima Bañez, ja ha 
proposat tant als agents socials com als econòmics, per tant, a sindicats com a 
patronals, mesures molt concretes per seguir reduint la bretxa salarial.  
 
Per tant, aquesta és l’acció del Govern, aquest és el full de ruta i aquesta és la 
presentació del Govern del Partit Popular i del president Mariano Rajoy, i no una 
declaració treta de context que vostès avui utilitzen una vegada més per intentar crear 
més crispació i per criticar, que és l’únic que saben fer, el Partit Popular. 
Moltes gràcies.  
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Gràcies, senyora Castellví, 
per la presentació de la moció.  
 
Miri, li haig de dir que no serem nosaltres qui parli bé del president Mariano Rajoy, 
perquè com vostè sabrà és Ciutadans qui constantment li està marcant les línies que 
no ha de travessar o les polítiques que no ha d’oblidar del president del Govern. 
 
Per altra banda, no cal dir que en el temes d’homofòbia som el partit que més està 
lluitant contra la discriminació en tots els àmbits. Jo crec que la realitat és i ha de ser 
una realitat que ha d’englobar totes les sensibilitats i també orientacions. I la falta de 
respecte a qualsevol col·lectiu, crec que és una falta de respecte a tots nosaltres, raó 
per la qual nosaltres critiquem les paraules de la jutgessa María Elósegui, per estar 
criticant la realitat social que tenim i per estar faltant al respecte i menyspreant. 
 
Miri, Ciutadans és el partit que ha guanyat les darreres eleccions autonòmiques a 
Catalunya, liderats per una dona, i encara estem esperant un reconeixement del partit 
que presenta aquesta moció, partit que prefereix tenir com a alts càrrecs del seu 
govern el senyor Lluís Salvadó, un personatge que prefereix fitxar per la capacitat 
volumètrica de les seves col·laboradores, i que avui el seu grup ha recolzat dient que 
aquestes paraules eren una broma, que reconeixen l’empenta de les dones que dia a 
dia ens esforcem, lluitem i treballem per fer del nostre àmbit d’actuació un lloc millor. 
Miri, senyora Castellví, crec sincerament que aquesta moció és profundament 
oportunista i que barreja conceptes. I, òbviament, des de Ciutadans no donarem suport 
a aquesta moció.  
Gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Riera… 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, donar la 
benvinguda al Ple a la senyora Castellví. Bé, explicar que hem valorat la moció i 
malgrat estar-hi d’acord en termes generals, ens ha plantejat seriosos dubtes, i ens 
havíem plantejat de no votar. 
 
Per una banda, aquest és l’espai dedicat a la participació d’entitats ciutadanes i el 
PDeCAT no és una entitat ciutadana; el PDeCAT és un partit polític. I és un partit 
polític amb responsabilitat de govern en aquest Ajuntament.  
 
La senyora Castellví ja ens ha explicat que és un subgrup o una comissió del PDeCAT 
de Girona que presenten la moció, però així i tot creiem que no és de rebut i que no 
estava pensat aquest espai de participació d’entitats perquè vinguessin comissions de 
treball dels partits a presentar les seves mocions. 
 
Per una altra banda, dintre del contingut de la moció, bé, estem d’acord que 
considerem reprovables les declaracions de Mariano Majoy, però també trobem 
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reprovable i trobem a faltar algun esment a la conversa en to groller i masclista que va 
tenir el diputat Lluís Salvadó, d’Esquerra Republicana. I pensem que caldria afegir o 
fer algun esment d’aquest tema. 
 
Malgrat les reserves que hem plantejat a l’inici, votarem a favor de la moció. Finalment, 
hem considerat que aquest és un tema important i sensible i que tots hi sumem a 
favor, a favor de treballar per la igualtat real d’homes i dones i, finalment, hi votarem a 
favor. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, des del nostre grup municipal, 
votarem a favor, perquè compartim les demandes. És cert que el PP sovint alimenta, 
doncs, el sexisme, l’homofòbia i la transfòbia. Ho fan, doncs, les paraules de Rajoy o 
ho fa el nomenament de María Elósegui, que destaquen avui alguna de les frases, 
però realment, doncs, és coneguda ja des de fa molts i molts anys per aquests 
plantejaments homòfobs i transfòbics que predica, no només en aquestes 
declaracions, sinó en diversos dels escrits que són públics d’aquesta persona.  
 
Però també és cert que no són els únics, eh?, i el sexisme o l’homofòbia i la transfòbia 
són mals molt estesos, massa estesos. I, per tant, doncs, agrairíem la mateixa 
contundència que tenen amb les paraules del senyor Rajoy o de María Elósegui també 
quan aquestes desafortunades declaracions venen de la pròpia banda.  
 
En qualsevol cas, els donarem suport perquè compartim, evidentment, doncs, la 
reprovació i la denúncia que fan i també perquè compartim les exigències que fan al 
Govern espanyol amb aquestes mesures d’equiparació salarial. 
 
Sí que ens genera algun dubte el punt quart, aquest que fa referència al tema suport a 
les víctimes de discriminació, evidentment, no perquè estiguem en contra d’aquest 
suport, sinó perquè ens genera una alerta en el sentit que entenem que la situació de 
desigual mereix sovint mesures també desiguals, no?, és a dir, allò que entenem com 
a discriminació positiva. I, per tant, ens fa por que aquest punt pugui pretendre posar al 
mateix nivell homes i dones quant a víctimes d’aquestes discriminacions. 
 
Entenem i ho interpretem dintre del context d’aquesta discriminació, no?, que feia 
María Elósegui en tant que a orientació sexual o temes d’identitat de gènere, i, per 
tant, ho interpretem des d’aquí. Però, en qualsevol cas, sí que és veritat que el punt 
ens genera cert dubte. 
 
M’afegeixo també al debat de forma que compartia fa un moment la companya, no?, 
entenem que presentar aquesta moció com a entitat quan en realitat, doncs, el seu 
partit té aquí un grup municipal, que sí és veritat que ara mateix estan utilitzant un altre 
nom, doncs, entenem que formen part del mateix partit. Creiem que és poc encertat, 
sincerament. I creiem que pot generar un precedent que ens preocupa. I, per tant, 
volíem també posar sobre la taula aquest tema de forma que no acabem de compartir. 
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En qualsevol cas, com que compartim, com deia, doncs, les seves demandes i les 
seves reprovacions, els hi votarem a favor. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
agrair a la senyora Castellví la presentació de la moció. Anunciar que estem d’acord 
amb l’esperit i el contingut de la moció i en la denúncia que es fa de les declaracions 
de Mariano Rajoy i de la jutgessa María Elósegui, i que són per nosaltres 
inacceptables. Hi estem d’acord. 
 
Una mica el problema que nosaltres tenim, ho ha dit ara la companya Laia Pèlach, és 
amb els punts quart i cinquè d’aquesta moció, que parlen tots dos d’homes i dones en 
els mateixos punts barrejat. Segons com es llegeix, sembla que es demani també per 
als homes que no pateixin discriminació salarial o bretxa salarial, i és evident que no hi 
ha d’haver ningú que pateixi cap mena de discriminació, tampoc els homes, però és 
evident que la discriminació de les dones és una discriminació estructural que és la 
que ara per ara ens ha d’ocupar i preocupar. De la mateixa manera que quan parlem 
de violència, doncs, no hi ha ningú que hagi de patir violència, només faltaria, però 
quan parlem de violència de gènere ens referim a les dones com a víctimes d’una 
violència estructural.  
 
Per tant, nosaltres entenem que és un problema de redacció, que segurament, doncs, 
posant un altre punt s’hagués entès perfectament. I hi donarem suport. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. I moltes gràcies, 
senyora Castellví, per l’exposició que ha fet de la moció. 
 
Diverses reflexions. La primera vers aquesta situació de forma que s’ha originat, que, 
evidentment, se’n va parlar a la reunió de junta de portaveus: nosaltres entenem que 
en aquest aspecte que potser no hi havia aquesta situació que vostès estan plantejant 
en el moment actual o que han plantejat avui a l’acte d’aquest Ple, si bé és cert que 
potser haurem de començar –m’afegeixo al que deia la portaveu, en aquest cas, de la 
CUP– de mirar que això no generi problemàtiques de futur. Perquè en altres ocasions 
diferents grups han presentat –recordo i no ho dic en to crítica, no?–, els Joves 
d’Esquerra Republicana també van entrar, recordo, al seu dia una moció, no va 
generar en aquell moment cap mena de problema. Potser hem de treballar a nivell… 
Però jo crec que faríem també un flac favor –i ho he dit abans en una altra moció, tot i 
que no volia ofendre el seu company, i torno a dir ara–, és a dir, que potser la forma no 
dificulti el fons que estem buscant, que jo crec que és molt evident que és la defensa, 
doncs, perquè no hi hagi aquesta escletxa salarial o aquesta diferència que hi ha entre 
homes i dones.  
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Evidentment, donarem totalment suport a la moció. Una crítica total a les 
manifestacions fetes. Sí, va demanar disculpes, senyora Veray, i a més jo conec 
perfectament quin és el seu posicionament, per tant, no és una qüestió que li faig 
envers a vostè, sinó envers el que el representant i, en aquest cas, el president del 
Govern va fer aquesta manifestació. Avui ens ha dit tot un reguitzell de coses que 
s’han dut a terme per part del seu Govern, però sí és cert que el president no fa gaire 
va dir que no pensava fer res…, ficar-se en el tema de les diferències salarials. Per 
tant, hi ha una mica d’incongruència en tot allò que s’estava dient aquí. 
 
Però m’ha preocupat quelcom molt més, senyora Veray, i l’hi dic per vostè: sentir que 
la portaveu de Ciutadans diu que és Ciutadans qui marca el que ha de dir i deixar de 
dir el president del Govern de l’Estat espanyol ho he trobat una autèntica barbaritat, 
perquè l’estan avançant tant per la dreta… (Comentaris de fons.) No, no, per la dreta 
sobrada, que un ja comença realment a preocupar-se. I realment, si vostès, Ciutadans, 
van marcar al senyor Rajoy que digués el que va dir, em preocupa la seva filosofia de 
partit envers la igualtat d’homes i dones. Perquè m’aferro a les seves paraules, vostès 
van marcar què havia de dir el senyor Rajoy en aquell moment. Per tant, combrega 
amb les paraules dites en aquell moment pel president del Govern, que fan servir, 
sembla, com a marioneta. 
 
I, evidentment, manifestar el rebuig absolut –el rebuig absolut– al nomenament d’una 
persona com a membre del Tribunal de Drets Humans, el Tribunal Europeu de Drets 
Humans, quan –i ho dic amb totes les paraules– no té les capacitats suficients per 
poder-ho ser. I quan dic «capacitats», parlo d’una capacitat principal, que és la 
capacitat de ser objectiu a l’hora de resoldre sobre determinats fets, en aquest cas, la 
sexualitat i les discriminacions existents. 
 
I acabo, alcaldessa, en el sentit de dir que, evidentment, sembla mentida que per a 
algunes coses vostès la Constitució és el pare nostre de cada dia i, en canvi, quan 
l’article 9 diu que s’ha de lluitar perquè no hi hagi desigualtat, sembla que ho obliden, 
quan haurien realment d’imposar-ho.  
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, senyora 
Castellví, si vol fer algun comentari final… 
 
Sra. Anna Castellví: Gràcies. En primer lloc, vull agrair el vot positiu dels grups 
polítics que han entès i comparteixen la nostra sensibilitat. 
 
Sí que vull explicar que com a grup de dones, doncs, vinculades –algunes sí i algunes 
no– al PDeCAT, sí que vull explicar aquí que nosaltres no tenim cap ajut públic i com a 
ciutadanes penso que podem tenir aquest dret a participació i explicar les inquietuds 
que podem tenir. Si més no, ho tinc entès així, si hi ha algú que pensa que no és així 
que m’ho expliqui. 
 
Pel que deia la senyora Roca, en els punts sí que és veritat que hi ha algun punt que 
grinyola, la veritat és que la moció no la vaig redactar jo, la vam redactar diverses 
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persones i jo l’he vinguda aquí a defensar. I sí que és cert que també em grinyolava a 
mi i hi ha hagut algunes coses, doncs, que ara en aquesta meva exposició he volgut 
puntualitzar, perquè sí que em grinyolaven. 
 
Al mateix temps, vull verbalitzar que ens sap greu el vot contrari dels grups del Partit 
Popular i de Ciutadans essent les portaveus dones. Ah, no? Perdó, he entès que deia 
que hi votava en contra. (Comentaris de fons.) Ho sento, però he entès…  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, deu haver dit que no hi 
votaven a favor, per tant, pot ser que s’abstingui, és a dir, que no hi votarà a favor. 
 
Sra. Anna Castellví: Bé, en aquest sentit, doncs, bé, disculpes; no sé si votarà encara 
a favor o en contra o s’abstindrà. De totes maneres, jo he entès a la seva explicació 
que deia que hi votaria en contra, no? I m’ha xocat, doncs, sent la portaveu dues 
dones. 
 
Pel que fa a la senyora Veray, vejam, bé, justifica el senyor Rajoy, doncs, es va 
retractar. I, bé, el senyor Rajoy tots sabem que les seves declaracions no sempre són 
del tot afortunades, no li ha passat ni una vegada ni dues ni tres, no sabria dir quantes 
vegades no ha tingut declaracions afortunades.  
 
Però, bé, després quan vostè diu que han donat tant de suport a les dones i que no hi 
hagi escletxa salarial o bretxa salarial, com n’hi vulgueu dir, bé, potser tenint de 
companys de consistori, doncs, els representants de la CUP us podran explicar en un 
moment donat el que és la discriminació positiva, no? No sé si seria bo poder recordar 
què és la discriminació positiva, que és el que ens trobem avui en dia la majoria de 
dones d’aquest país, i és que quan hi ha dos pols que estan separats sempre s’ha 
d’intentar de pujar una mica més el que està més avall per poder-los igualar. En 
aquest sentit. 
 
I, després, vostè també m’ha fet molta gràcia quan diu tot això, senyora Veray, del 
senyor Salvadó. Realment, nosaltres…, que vostè ha dit del senyor Salvadó, no?, ha 
dit alguna cosa… (comentaris de fons de la senyora Veray) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Verya, si us plau, deixi 
parlar, no interrompi. 
Continuï, senyora Castellví. 
Deixi continuar lliurement. 
 
Sra. Anna Castellví: Nosaltres també com a dones, doncs, també reprovem les 
declaracions que ha fet el senyor… (comentaris de fons de la senyora Veray) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, si us plau… 
 
Sra. Anna Castellví: Senyora Veray, no podíem posar-ho a la moció, com vostè sap. 
Suposo que sap més bé que jo el funcionament d’aquest consistori, no podíem fer-ho: 
aquestes declaracions són de divendres passat i aquesta moció es va presentar, si no 
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ho recordo malament, fa uns quants dies. Clar, per nosaltres era difícil. Sí que 
verbalitzem ara que aquestes declaracions també les reprovem. Però també 
m’agradaria dir que reprovem aquestes declaracions com reprovem les del senyor 
Rajoy, però també s’ha de tenir en compte de quina manera són captades: unes 
declaracions dites, verbalitzades en un mitjà radiofònic públic i les altres, doncs, que 
són unes declaracions filtrades, que això també penso que és un punt preocupant. En 
aquest sentit… 
 
I, després, en el cas de la senyora Sílvia Paneque… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Riera, senyora Riera, del PSC. 
 
Sra. Anna Castellví: Sí, ah, perdona! És que com estava aquí no veia qui parlava, des 
d’aquí no es veu qui parla i pensava que havia parlat ella. 
 
El que he explicat abans, que som un grup de dones, no som una comissió ni tenim 
cap ajut públic. En aquest sentit… 
 
A la senyora Pèlach, el mateix, que també ha dit que no hi hagués aquesta inèrcia, 
doncs, que hi haguessin… Doncs, el mateix, som un grup de dones, hi ha dones que 
estem vinculades, algunes sí, algunes no, a un partit polític. No hi ha més d’aquí, no 
tenim cap ajut públic, no tenim re més. 
 
I em sembla que…, per les notes que tinc, em sembla que aquí ja ho deixaria. 
Moltes gràcies, a tots. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, moltíssimes 
gràcies. Si vol ja pot anar un altre cop cap al banc. 
Moltes gràcies, senyora Castellví. 
Si els sembla, passaríem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos 
membres, i el vot en contra del Partit Popular, integrat per un membre, la moció que 
presenta l’entitat Partit Demòcrata Europeu Català en relació amb les declaracions del 
president del Govern d’Espanya i el nomenament de la jutgessa María Elósegui com a 
membre del Tribunal Europeu de Drets Humans. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
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VOTACIÓ 
Sotmesos a votació, les ratificacions dels Decrets de l’Alcaldia són aprovades 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,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Eva  Palau  Gil  i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
Abstenció: 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
MOCIONS 
14. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per l'equiparació salarial 
de les forces i cossos de seguretat de l'estat amb les policies autonòmiques. 
Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta. 
 
La Guàrdia Civil i la Policia Nacional són dues de les institucions millor valorades 
sistemàticament pels espanyols, però cobren pitjor que les policies autonòmiques del 
nostre país. El seu reconeixement és notori també en l'àmbit internacional per la seva 
professionalitat, responsabilitat i eficàcia. La seguretat de la qual gaudeixen els 
espanyols, així com l'experiència en lluita antiterrorista de les nostres Forces i Cossos 
de Seguretat de l'Estat, situen a Espanya com a país de referència a tot el món. 
 
No obstant això, a dia d'avui existeixen diferències intolerables en les condicions dels 
agents de diferents cossos: els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estan 
pitjor pagats que els agents d'algunes policies autonòmiques, com els Mossos 
d'Esquadra o l'Ertzaintza. Es tracta d'una discriminació injusta, perquè tots aquests 
servidors públics treballen per la seguretat i la protecció dels espanyols i per tant tots 
mereixen unes condicions laborals dignes. 
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L'equiparació salarial dels agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb 
els de les policies autonòmiques és de sentit comú: mateix salari per a un mateix 
treball. Policia Nacional i Guàrdia Civil han de cobrar el mateix que la resta de forces 
policials. Tots defensen les nostres llibertats i tots s'han deixat vides per garantir la 
nostra democràcia. L'equiparació salarial és una reivindicació justa que es basa en la 
igualtat i en les condicions laborals, però sobretot en la dignitat: dignitat per a les 
famílies, dignitat per als nostres agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil i 
dignitat de tots els espanyols. 
 
No obstant això, malgrat aquesta injustícia, el PP i el PSOE no han fet res durant 35 
anys per corregir aquesta situació, ni tan sols malgrat els compromisos que l'un i l'altre 
han llançat de forma recorrent sobre aquesta matèria. El més recent, per part del 
Ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha demostrat com un veritable parany, que no 
només no establia cap compromís pressupostari concret, sinó que a més amenaçava 
amb fer renunciar als agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a drets laborals 
consolidats a canvi d'un increment salarial incert. Per si no fos poc, posteriorment es 
coneixia que el Govern no tenia cap intenció d'aconseguir ni tan sols la meitat de la 
dotació pressupostària que seria necessària per aconseguir una veritable equiparació 
salarial en els propers anys. 
 
Els nostres policies i els nostres guàrdies civils i les seves famílies no poden seguir 
depenent de les promeses incomplertes del bipartidisme que han permès que la bretxa 
salarial entre aquests agents i els de les policies autonòmiques seguís augmentant any 
rere any. Els espanyols sabem bé que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat han 
estat fonamentals en la lluita contra el terrorisme i contra la corrupció i en la defensa 
de la nostra llibertat i de la nostra Constitució. De fet, en l'exercici de les seves 
funcions, alguns fins i tot van perdre la vida per defensar la llibertat i seguretat de tots. 
Precisament per tot l'anterior, l'equiparació salarial dels agents de les Forces i Cossos 
de Seguretat de l'Estat amb els de les policies autonòmiques ha estat una de les 
exigències ineludibles que Cs ha posat al Govern com a condició per aprovar els 
Pressupostos Generals de l'Estat de 2018. No hi haurà Pressupostos si no s'equiparen 
els salaris de totes les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (Guàrdia Civil i Policia 
Nacional) amb les policies autonòmiques. No val qualsevol compromís, sinó un que 
garanteixi una equiparació salarial real i efectiva per a l'any 2020 i per a això seria 
necessària una dotació pressupostària total de 1.500 milions d'euros, a raó de 500 
milions d'euros addicionals cada any, durant aquest 2018 i els dos anys següents. 
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans a Ajuntament de Girona proposa l'adopció 
dels següents: 
 
ACORDS 
1. L'Ajuntament de Girona manifesta la necessitat de que el Govern d'Espanya acabi 
amb la discriminació històrica que suposa la diferència en les retribucions de les 
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat enfront de les policies autonòmiques i, en 
conseqüència, al fet que doni compliment als compromisos adquirits i faci realitat 
l'equiparació salarial de la Policia Nacional i Guàrdia Civil amb les policies 
autonòmiques per a l'any 2020, comprometent per a això una dotació pressupostària 
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total de 1.500 milions d'euros, a raó de 500 milions addicionals cada any als 
Pressupostos Generals de l'Estat per 2018, 2019 i 2020. 
 
2. Aquest acord serà traslladat al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, informant al Ple de la Corporació de les mesures adoptades com a 
conseqüència dels mateixos. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs a la moció 
número 14, que no sé si hi ha alguna modificació. És de Ciutadans. 
Sí, senyora Pujola… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Queda sobre la taula perquè avui mateix s’ha 
signat un acord. Nosaltres mirarem aquest acord què és el que inclou o no inclou i, 
llavors, considerarem la idoneïtat de tornar a presentar-la. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Per tant, 
quedaria a sobre la taula. 
 
 
15. Moció que presenta el grup municipal PSC per impulsar reformes 
urbanístiques i d'adequació dels centres docents públics de Girona. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprova el següent acord 
amb una esmena inclosa. 
 
Girona, ciutat que exerceix de capital i que té el nombre més alt d'habitants de les 
comarques gironines, disposa d'un elevat nombre de centres docents públics que van 
des de les escoles bressol fins als centres d'educació especial. La legislació estableix 
diverses competències entre les administracions pel que fa al manteniment i 
conservació dels seus edificis. Els Ajuntaments tenen preeminència pel que fa a 
l'educació infantil i primària. Entre les funcions municipals hi ha les despeses anuals 
per cobrir el dia a dia com els contractes de manteniment i manteniment preventiu 
pintura, etc; les actuacions que calgui realitzar degut a avaries i reparacions; i les 
petites obres de millora acordades amb els centre i programades dins de l'activitat, 
sempre segons els recursos dels quals es disposa. 
 
La responsabilitat administrativa en aquesta matèria ens exigeix la coordinació entre 
els diferents àmbits que hi intervenen per tal d'actuar amb eficàcia i eficiència en 
benefici dels usuaris dels serveis educatius. La taula mixta Ajuntament - Departament 
d'Ensenyament és el marc adient, cm s'ha fet fins ara, per a la cooperació. La 
subdirecció general de construccions escolars de la Generalitat té atribuïdes la funció 
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de coordinar el programa de construcció de nous edificis per a centres docents i també 
les ampliacions, adequacions i reformes dels centres existents, així com coordinar els 
programes anuals d'obres de reforma, ampliació i millora (RAM) i instal·lacions dels 
centres docents. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya a instar el Govern en 
resolució novembre de 2016 a ampliar les dotacions econòmiques anuals per a les 
obres destinades al millorament dels centres educatius i disposar-ne d'acord amb els 
ajuntaments. 
 
Cada escola és un món i amb unes necessitats específiques per a cadascuna. 
Pedagògicament hi ha un treball ingent de mestres i educadors/es i una participació de 
la Comunitat Eductiva, en molts casos encomiable. Però l'estat dels edificis incideix en 
el desenvolupament de les activitats educatives que s'hi porten a terme i la satisfacció 
del dret a l'educació demana garanties d'un servei de qualitat. I això s'aconseguirà 
amb la col·laboració de tota la comunitat educativa i de manera molt especial, de 
l'administració educativa tenint en compte que amb els ans s'han de prendre mesures 
per una adequació a les diferents normatives: pel canvi de la franja d'edat (educació 
infantil i primària a partir dels 3 anys), per la flexibilitat dels estudis (necessitats de més 
aules), per la supressió de barreres arquitectòniques i per l'accessibilitat o dels 
desplegament curricular. Tenim escoles des da fa molts anys. Per exemple, l'escola 
Eiximenis, que celebrà el centenari el 2008 i que tothom coneixia com a col·legi Carme 
Auguet, va ser el primer centre femení de la ciutat. Els nois hagueren d'esperar l'any 
1911 per disposar del Grup Escolar Bruguera. Aquestes dues escoles eren les escoles 
de pràctiques de l'Escola Normal. E col·legi Verd, del 1933, conegut com a col·legi 
Lorenzana, també anomenat escola Ramon Turró; o l'escola de Montjuïc, dedicat al 
poeta Ignasi Iglesias, inaugurat pel president Macià el setembre de 1933, que va 
esdevenir un centre modèlic i símbol de la Girona republicana (arquitectura 
racionalista: edifici assolellat, clar,espaiós, amb pati). Fer esment també de l'acte de 
posar la primera pedra el 1938 de l'escola Prat de la Riba (avui Anexa - Joan Puigbert) 
a les Pedreres, amb la presència del President Lluís Companys, que no es va 
materialitzar per causa de la guerra. L'escola de Sta Eugènia del 1939 i escoles més 
recents: Àgora, Balandrau (mòduls prefabricats), Carme Auguet, Cassià Costal, 
Domeny, Bosc de la Pabordia (mòduls prefabricats), Font de la Pòlvora, Josep Dalmau 
Carles, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, Pericot, Pla de Girona, Taialà, Vila- Roja. Les 
escoles bressol de Girona són La Baldufa (Germans Sàbat), Cavall Fort (Font de la 
Pòlvora), El Pont (Pont Major), El Tren (Sant Narcís), Garbí (Palau), l'Olivera 
(Montilivi), la Devesa i les llars d'infants de la Generalitat El Tarlà (Can Gibert del Pla - 
Sta Eugènia) i Sant Ramon Nonat (Barri Vell - Montjuïc) i les escoles d'educació 
especial Font de l'Abella i Palau. A més dels centres municipals propis. 
 
Aquest, per tant, és un tema d'especial importància i interès de la gran majoria de 
gironins i gironines, cosa que fa que sigui imprescindible una planificació ben pensada 
a mig i llarg termini. Aquesta planificació ha de ser duta a terme de manera dialogada 
entre els diferents agents implicats (les escoles, Ajuntament i la Generalitat). Si bé 
l'Ajuntament ja porta a terme un manteniment programat, es realitzen tasques 
preventives i de millora de manera constant i activa, existeixen problemes de més 
envergadura als quals convé fer-hi front mitjançant un pla integral amb la col·laboració 
del Departament d'Ensenyament i d'altres institucions. Entenem que cal una 
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planificació per un període determinat - proposem deu anys-, amb la participació de 
tècnics municipals i del Departament. 
 
1. Fer la reserva de sòl necessari per a la construcció definitiva de les actuals escoles 

provisionals, amb el vist-i-plau del departament d'Ensenyament. Sempre i quan la 
comunitat educativa i les famílies que en formen part hi estiguin d'acord.  

2. Fer una auditoria ambiental i general a tots els centres educatius de la ciutat, amb 
propostes de millora, si s'escau, i amb la participació del Departament 
d'Ensenyament, tal com promou Unicef dins el programa de les Ciutats amigues de 
la infància mitjançant anàlisi d'aigües, sorolls, qualitat de l'aire, exposicions 
electromagnètiques i toxicitat de materials, homologació jocs, seguretat i vigilància 
(incendi, robatori, emergències, vigilància exterior i camins segurs), neteja i 
reciclatge. 

3. Proposar un conveni de col·laboració Ajuntament - Generalitat, amb la participació 
de la Diputació, on s'hi reflecteixi les propostes de millora (ampliacions, 
adequacions i reforma) dels centres docents o n es tinguin en compte, entre 
d'altres: 
Supressió de barreres arquitectòniques (rampes, lavabos i ascensors) Eficiència 
energètica (tancaments, calderes, calefacció i climatització) Pla integral de pintura 
(exterior i interior) 
Nous equipaments (sala polivalent, wc pati, cobriment patis) Zones d'esbarjo (jocs 
nous, renovació sòl, tanques) 

4. Elevar les propostes al Departament d'Educació de la Generalitat, la Diputació, el 
Consell comarcal i als centres educatius de la ciutat. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs, així ja estaríem 
i passaríem, doncs, a la número 15, que en aquest cas, substancia el Grup Municipal 
del PSC. Exacte. Doncs el senyor Rodríguez. Endavant. 
 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies i bon tarda a tothom. Bé, el 
valor i la importància dels edificis escolars a Girona ja ens ve de lluny. Al principi del 
segle XX amb les instruccions tecnicohigièniques relatives a la construcció d’escoles 
es pretenia posar els instruments per acabar amb l’estat deplorable dels edificis 
escolars; a Girona hi havia vàries escoles que no tenien ni patis. Es va fer una feina 
encomiable fins a la Segona República, recordem, doncs, que la primera escola que 
tenim de les actuals és l’escola Eiximenis, que es va inaugurar el 1908, que va estar 
regentada per la doña –es deia doña– Carme Auguet, que en va ser directora, 
nascuda a Sant Daniel, i que té el nom avui dia de l’escola del Pont Major. La segona 
escola va ser el Grup Escolar Bruguera el 1911, que va ser dirigida per Josep Dalmau i 
Carles, que també té el nom en una altra escola a Santa Eugènia, i finalment podem 
dir el Col·legi Verd, que també es va dir de Ramon Turró i llavors Lorenzana, i l’escola 
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de Montjuic, que va ser inaugurada pel president Macià. Aquestes són les del primer 
terç, diríem, del segle XX. 
 
Tota aquesta època va ser una època on molts mestres estaven interessats en 
l’educació activa, etcètera, i tenim noms com Cassià Costal, que va ser director de la 
Normal de Girona –que, per cert, també saben que té el nom d’una escola avui dia– i 
que per exemple explicava que dins de l’assignatura de didàctica pedagògica deia «el 
mestre ha d’intervenir a col·laborar en la confecció dels plànols» i especificava que els 
edificis havien de ser sense gaire ornamentació, sense pisos, amb camp de joc, taller 
amb manualitats, terrassa amb observatori astronòmic, etcètera. I a part d’aquest 
senyor hi havia el Miquel Santaló i el seu germà, Silvestre Santaló –ja saben que 
Miquel Santaló a més de professor de la normal va ser el primer alcalde republicà. Bé, 
els models d’escola han anat evolucionant, part d’aquestes escoles després en l’època 
franquista sobretot tenim l’Annexa i a partir dels anys setantes i vuitantes fins a 
l’actualitat, totes les escoles que coneixem. 
 
Evidentment l’Ajuntament, i sobretot des de la recuperació democràtica, se n’ha cuidat 
del que és la vigilància, la conservació i el manteniment i creiem que s’ha fet amb 
mesura i s’ha fet amb diligència. Ara, malgrat tot, hi han aspectes, i per això he fet una 
mica d’història, de les escoles antigues que s’han d’acabar d’adequar, diríem, amb les 
noves normatives actuals. Pensin que amb els últims anys hi han hagut diversos 
decrets, hi ha una part legislativa que s’han de solucionar temes de barreres 
arquitectòniques, el tema d’aïllament acústic, el tema d’aïllament tèrmic, etcètera, totes 
aquestes qüestions que s’han anat solucionant, però queden moltes feines per fer. 
 
I per això proposem en aquesta moció, com a punt més important al nostre entendre, 
que hi hagi una priorització de tots els temes pendents, per exemple, siguin ascensors, 
siguin barreres arquitectòniques, sigui pintura de façanes, etcètera, ja està especificat 
una mica en la moció, que hi hagi un ordenament de les necessitats i que es faci un 
tracte, un pacte, un conveni amb el Departament d’Ensenyament que tenen 
pressupostos que se’n diuen RAM, que són de millora d’aquestes actuacions, per tal 
de en uns anys poder anar fent aquestes actuacions. Hi afegiríem que la Diputació 
creiem que també hi tindria alguna cosa a veure. A Barcelona, per exemple, hi ha 
hagut un acord per tres anys que hi han posat 17 milions d’euros. Per tant, a les 
persones que estan a la Diputació d’aquest consistori, si volen prendre la iniciativa, 
doncs els proposaria a la Diputació, tot i que s’acaba la legislatura, que poguéssim 
ajudar amb aquesta moció, si convingués. 
 
Bé, finalment creiem que si fem cas una mica del que va dir un pedagog italià, perquè 
Girona estem, diríem, agermanats amb al Reggio Emilia, el 82 va ser l’agermanament 
que es va fer, i una mica aquest pedagog Malaguzzi va dir i és inspirador de moltes 
escoles bressol de Girona, va dir que els infants tenen tres mestres bàsicament: els 
adults, evidentment, tant, mestres, pares, etcètera; els seus iguals, els nens; i l’entorn 
físic, que en aquest cas seria l’escola. Per tant, seguim una mica les directrius 
d’aquest pedagog i com a mínim si els adults ja funcionen, els iguals també, les 
escoles, millorem-les. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, ja veritat és 
que nosaltres..., o sigui, compartim, eh?, ens abstindrem en aquesta moció, no perquè 
no compartim el fons de la moció, perquè sí, però sí que..., a veure, com ho explico 
perquè no soni malament, eh? Que creiem que està plena de bones intencions, però 
les bones intencions algú les ha de pagar, algú ha de tenir els diners i algú ha de 
portar els diners perquè aquestes bones intencions tirin endavant. 
 
Efectivament el primer punt jo crec que això no té més secret, qui ha de fer la reserva 
del sòl és l’Ajuntament, per tant, aquest punt no porta més..., no suscita més 
problemes. Fer la reserva de sòl és necessari, l’ha de fer l’Ajuntament, efectivament 
l’ha de fer amb consens amb el Departament d’Ensenyament perquè finalment és qui 
haurà de construir l’escola. Jo el que li he de dir que no acabo d’estar tan d’acord és 
que deixem en mans de la pròpia escola el tema de la reserva de sòl perquè així anem 
retardant la construcció d’alguna escola de Girona des de fa deu anys, perquè ara 
s’han acostumat a estar on estan en barracons i no els agrada el terreny que 
l’Ajuntament té per poder-hi fer l’escola. I tampoc crec que aquest sigui el camí, que 
s’ha d’arribar a un punt d’equilibri entre el que demana la comunitat educativa perquè 
s’han acostumat a estar a un entorn que ja ens agradaria a tots fer-hi els plens, en un 
entorn que ja ens agradaria a tots poder-hi fer els plens, i, clar, l’entorn que ara es 
proposa és diferent. Sí, efectivament, perquè allà on estan ubicats no es pot fer una 
escola com a tal. Per tant, aquí sí que possiblement tenim una visió diferent, però bé, 
reserva de sòl sí. 
 
Ara, miri, jo estic d’acord a fer l’auditoria ambiental i aquí vostès ens van presentar una 
esmena que sí, que [#, 02:34:35] el Departament d’Ensenyament però que no quedava 
clar. Escoltin, jo estic d’acord, però aquesta auditoria si l’ha d’assumir l’Ajuntament no 
es pot fer i jo crec que hem de ser realistes. Aleshores, home, crec que qui ha de fer 
aquesta auditoria ambiental de les escoles, perquè la competència sobre educació és 
de la Generalitat, és la pròpia Generalitat, coordinada amb nosaltres, només faltaria, 
però qui ha de tenir un pressupost per poder fer una auditoria a la ciutat de Girona ha 
de ser el Departament d’Ensenyament. Perquè l’Ajuntament, ni amb els tècnics que té 
actualment, no perquè no siguin bons, eh?, que no se’m mal interpreti, sinó per la 
quantitat que en tenim, poden assumir-ho o seria carregar-los amb una feina..., 
sobrecarregar-los amb una feina que crec que no els toca, ni l’Ajuntament té per 
desgràcia de tots diners per assumir la contractació d’externs perquè facin aquesta 
auditoria. Per tant, home, jo ja que a més..., per això li deia que en el fons estem 
d’acord, perquè al final el que busca la moció és el compromís de la Generalitat en el 
manteniment i la millora –i vaig acabant, alcaldessa– de les escoles de Girona, aquest 
és l’objectiu de la moció. Per tant, ens sorprèn que mentre en altres llocs sí que tenen 
molt clar que hi ha d’haver una implicació econòmica de la Generalitat, en el tema de 
l’auditoria no ho han reflectit ni tan sols amb l’esmena que van presentar a la seva 
pròpia moció. 
 
Per tant, com que nosaltres ja li dic que les bones intencions les aplaudim, les 
compartim, però crec que cal demanar –demanar– des del Ple, que és el que hem de 
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fer, compromisos ferms i concrets econòmics al Departament d’Ensenyament perquè 
ens ajudi a la millora i manteniment de les escoles i aquesta auditoria ambiental, que 
efectivament, Si és possible fer-la, jo crec que tots l’agrairem. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Vázquez... 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. El cambio en la 
forma de educar y transmitir conocimientos y valores en la escuela es un hecho y no 
tiene nada que ver la manera de tratar a los alumnos y de exponer las materias ahora 
con las que hace tan solo ocho años. Todos estos cambios, no obstante, no se han 
reflejado en cambios internos en los centros docentes. Las aulas, el reparto en zonas 
de ocio, aulas, laboratorios y otros espacios aun tienen la filosofía de un sistema de 
educativo y de una manera de ejercer la docencia de hace muchos años. Los 
elementos consultivos, los materiales y la filosofía de las diversas áreas se pueden 
mejorar y actualizar a las sensibilidades actuales, analizando con detalle lo que puede 
afectar a los alumnos; el tránsito de las calles de alrededor, la polución de la zona, las 
ondas electromagnéticas, la medida de seguridad y evacuación e incluso los accesos 
a los centros han sufrido grandes cambios en las últimas décadas. Por eso toca 
reconocer el trabajo hecho hasta ahora, pero tenemos que profundizar en la 
adecuación a los actuales estándares para mejorar la accesibilidad y las condiciones 
de los espacios y el bienestar de los alumnos. Para llevar a cabo este trabajo y la 
inversión hay que contar con la opinión experta de los colegios y de los técnicos y el 
respaldo de las instituciones. Por tanto, si esta propuesta tira adelante, deberíamos 
sentarnos los grupos municipales con el equipo de gobierno y el Departament 
d’Ensenyament. Es necesario fijar líneas estratégicas de trabajo. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Granados... 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Des de la CUP - Crida per Girona votarem un sí crític a la moció presentada pel Grup 
del Partit Socialista de Catalunya perquè són bàsiques, les propostes no venen des de 
nou, però ens preguntem per què ara la moció? Sempre hem dit que cal reforçar la 
inversió i educació des de la regidoria i el pressupost municipal destinat a l’educació 
no ha estat una prioritat del Govern, de la junta de govern, vostès han format part 
d’aquesta part del govern fa pocs dies. Hem demanat que calia prendre mesures 
necessàries per al manteniment ordinari dels centres educatius que depenen de 
l’Ajuntament que sigui constant i que utilitzin recursos municipals o comunitaris, les 
brigades municipals o els serveis d’ocupació per treballar, per fer reformes, per tot això 
que [#, 02:39:09] el regidor Quim. I vam demanar elaborar i executar un nou pla de [#, 
02:39:14] i millora dels edificis actuals i exigir a la Generalitat i altres institucions 
responsabilitat en la integració d’aquest pla i no han fet gaire cas, com sempre, no fan 
gaire cas. Benvinguda la moció, però no..., el que sí que diem, que no sigui per temes 
electorals. 
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Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, vagi per 
endavant que el nostre vot serà favorable i felicitar-los perquè trobem que és molt 
encertada la presentació d’aquesta moció. Perquè efectivament, tal com deia el senyor 
Rodríguez, i com esmenta la moció, a la nostra ciutat hi ha un bon nombre d’edificis 
escolars que ja tenen un bon grapat d’anys, alguns són centenaris, i que presenten 
unes deficiències que cal arranjar amb urgència. Entre aquestes, considerem que són 
imprescindibles, per exemple, la supressió de barreres arquitectòniques amb la 
construcció, com esmenta la moció, de rampes, ascensors i adequació de lavabos. 
Igualment rellevant que els alumnes gaudeixin d’un confort climàtic que passa per 
millorar l’eficiència energètica dels centres, per tant, trobem encertat demanar aquesta 
auditoria ambiental i general a tots els centres educatius de la ciutat a fi de detectar 
tots aquells problemes que puguin incidir en la salut de les nostres nenes i nens i que 
a més a més els centres siguin sostenibles ambientalment. 
 
També ens preocupa l’estat d’alguns dels nostres centres quant al seu estat de 
conservació i per això trobem molt encertat reclamar un pla integral de pintura 
d’interior i exterior, però també ens agradaria que es completés no únicament amb la 
pintura, que és donar una nova vida a la façana, sinó tot un seguit de millores 
d’instal·lacions elèctriques, d’aigua, connexions WiFi i nous equipaments. En aquest 
punt sí que ens agradaria que –tot i reconèixer que el consistori realitza un pla de 
manteniment i reparació de les escoles bressol i els centres d’educació infantil i 
primària on es tenen competència en la seva conservació i manteniment– es fes un 
esforç pressupostari molt més elevat per solucionar ben aviat els efectes més greus. 
 
I finalment un punt que ara escoltem de la intervenció de la senyora Veray i em 
reafirmo. En el primer punt de la proposta d’acord, que es fa esment a la reserva de 
sòl, voldríem fer constar que una de les escoles que actualment està a l’espera de 
nova construcció definitiva és el Bosc de la Pabordia. En el seu moment a aquesta 
escola se li va dir que no podia estar ubicada aquí per deficiència perquè el sòl públic 
era insuficient, però, ai las, ara resulta que tenim el terreny de Can Prunell, on està 
ubicada l’extensió de l’Ermessenda, que bé és sòl públic, i unint el que ocupen els 
barracons més el de Can Prunell de ben segur que es podria fer una modificació i 
d’aquesta manera aconseguir que el nou centre el Bosc de la Pabordia es construís en 
el lloc on tota la comunitat educativa, des de l’AMPA fins als docents, reclamen que 
s’hi estableixi el centre definitivament. Per tant, com no pot ser de cap més manera, 
anunciem el nostre vot favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas... Endavant. 
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Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Més que res volia 
fer menció a l’últim comentari que s’ha dit abans aquí, i he volgut fer la consulta perquè 
ho recordava com a exregidor d’Urbanisme, ho tenia molt i molt clar. Intentem explicar 
les coses com són i ho dic per no generar una problemàtica, és a dir, Mas Prunell està 
ocupat per barracons i és zona verda, i ho permet la legislació... (veus de fons), el 
Bosc de la Pabordia, al costat del Bosc de la Pabordia, i ho permet més que re perquè 
és movible. Quan parlem de fer una construcció canvien els termes jurídics, per tant, 
no podem comparar la realitat. Ho dic perquè expliquem les coses realment com són a 
l’hora de fer manifestacions al respecte. 
 
Quant a la moció, ens abstindrem en aquest aspecte de la moció per vàries raons. La 
primera perquè quant a la reserva de sòl necessari, evidentment ja està treballat i si 
haguessin consultat el regidor d’Urbanisme al respecte els hagués dit que estan tots 
els sòls, ja ha fet la reserva pertinent, per tant, en definitiva aquesta qüestió ja està 
complerta o almenys resolta. I estic segur que parlo en nom del regidor d’Urbanisme, 
que poden telefonar-lo i quedar amb ell i de la mateixa manera que m’ha fet arribar a 
mi el plànol, els pot fer arribar a vostès el plànol de la reserva feta en aquest aspecte. 
 
Fa un moment una persona ha fet una frase que si em permeten la voldria fer servir, 
s’ha sentit en aquest Ple que als catalans ens agraden les misses curtes i les sardanes 
llargues. El segon punt parla d’una sardana molt llarga i aquí no tenim prou misses. No 
sé si m’entenen quin és el concepte del qual estic parlant. Perquè evidentment el 
concepte de manteniment, de manteniment de l’escola abasta també el concepte...., 
els ho ha dit fa un moment la senyora Concepció Veray, abasta també el fet de fer 
aquestes auditories no només mediambientals, sinó generals de tot l’àmbit de l’escola. 
Tenim capacitat econòmica per fer-ho? No la tenim, ni tècnica, ni econòmica. I aquesta 
és la realitat on ens hem de moure. I quan parlàvem també fa un moment en aquest 
Ple de gestió, hem de ser prou capaços d’explicar el que podem fer i el que no podem 
fer en realitat. 
N’estic ben segur que si aquesta moció hagués quedat només amb el tercer punt, és a 
dir, el primer i el tercer, hagués sigut molt més còmode, és a dir, centrar-nos, tractar-
ho, parlar-ho i que cada administració assumeixi la seva responsabilitat respecte de 
qui es planteja. A l’introduir el segon, on ens implica a l’Ajuntament a assumir unes 
qüestions econòmiques que són impossibles en el moment actual de ser assumides i 
si no ens n’hauríem d’anar anys i panys al respecte, evidentment fa que nosaltres ens 
moguem per una abstenció i no evidentment per una aprovació, tot i que evidentment 
comprenem i consensuem el que està dient la pròpia moció. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, sí, 
senyor Rodríguez... 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, gràcies. A veure, el tema principal que 
veig, que amb alguna altra persona ja n’he parlat és que a algú l’ha espantat el tema 
de l’auditoria. Auditoria també és sinònim d’inspecció o d’anàlisi, per tant, potser no 
posem al cap que auditoria és encarregar-ho a un auditor per fer mesuraments que... 
Simplement si es fixen una mica amb el detall, gairebé es pot dir que és una recollida 
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de dades, és recollida de dades, es pot dir auditoria ambiental i dic «general» perquè 
no només és ambiental i, per tant, a l’hora de redactar has de posar... 
 
Per tant, i per això ho explico aquí si no s’entenia, però auditoria no és anar a un 
auditor exactament, i l’auditoria la pot fer l’Administració. Si la Generalitat ja està fent 
passos, com té l’obligació de fer, de seguretat, d’incendis, de recollida d’aires..., tot 
això simplement és recollir-ho, perquè jo crec que l’obligació que té un ajuntament és 
tenir les dades. Si s’envia, per exemple, oficis a les escoles i se’ls diu el tema de 
sorolls, que estic segur que no hi haurà cap escola, perquè fins i tot la que més em 
pensava que podia patir sorolls, que és l’Escola Municipal de Música, doncs a l’anar-hi 
–perquè evidentment he anat a totes les escoles–, doncs ja es veu que tot i el trànsit 
no hi ha soroll exterior. Per tant, no és aquest el problema. 
 
L’auditoria s’hauria de fer en el cas que algun centre educatiu, per tant, fem servir les 
direccions de les escoles o els consells escolars, és que molta d’aquesta feina ja es 
podria portar des dels consells escolars. Doncs si es fan servir totes aquestes 
persones, quan hi hagi i es detecti un problema és quan després s’ha de fer l’anàlisi. 
Mirin, jo per exemple vaig anar a l’escola bressol Garbí i al costat hi ha l’escola Marta 
Mata. Per què? Perquè jo vaig observar –i ho han observat altres persones– que hi ha 
una antena, diríem, d’aquestes parabòliques a menys de cent metres. Doncs ja em 
van dir en el seu moment, que es va fer l’escola bressol, va haver-hi uns pares que es 
van queixar, es va posar un medidor i no hi ha efectes, però es va posar un medidor. 
Per tant, si es detecta des de les escoles que en un radi..., crec que sí que pot haver-hi 
un tècnic de l’Ajuntament que si volta i veuen que a menys de dos-cents metres hi han 
torres d’alta tensió o antenes, diríem, que puguin tenir efectes, doncs si es detecten, 
que pot ser un parell de casos o tres, es pot posar un medidor, no crec que sigui tan 
costós. 
Per tant, una mica la filosofia de l’auditoria no és encarregar a ningú, ni gastar-nos 
tants diners, sinó que demanar a la Generalitat tot el que té i hi ha competència i fer tot 
un recull i fer-ho públic, si us plau. 
 
I quant a la Generalitat, aquestes obres RAM que tenen obligació de fer-les, si els les 
exigim nosaltres, que ja sé que la regidora té contactes constants, però si fem un llistat 
i intentem fer un conveni amb anys vista, crec que ens en podem sortir. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Rodríguez, entenc, per 
tant, que està modificant el punt número 2 i que ara és «presa de dades» i no sé..., o 
segueix mantenint l’auditoria? Perquè, està clar, el que s’aprova és «auditoria 
ambiental i general mitjançant anàlisi d’aigua, sorolls, qualitat de l’aire, exposicions 
electromagnètiques, toxicitat de materials, homologació dels jocs de seguretat, 
vigilància...» Això és el que diu la moció. Doncs és això el que vostè... 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Perfecte. Passem a la 
votació. 
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Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals 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 Ciutadans, integrat 
per dos membres, i l’abstenció dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció presentada pel Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per impulsar reformes urbanístiques i 
d’adequació als centres docents públics de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
16. Moció que presenta el grup municipal PPC de suport a l'equiparació salarial 
de les forces i cossos de seguretat de l'estat 
 
Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta. 
 
Els membres de les Forces i Cossos de Seguretat del Estat desenvolupen en la nostra 
societat un paper fonamental en la defensa dels drets i llibertats de les persones. 
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Actualment el salari del personal de les Forces i Cossos de Seguretat del Estat 
presenta diferències amb el resta de Cossos policials que operen en el nostre país, 
diferències que estan absolutament injustificades. 
 
La dignificació salarial de las FCSE és una reivindicació històrica. No és just que els 
agents de les Forces i Cossos de Seguretat del Estat percebin una retribució inferior a 
la dels agents d'altres cossos de seguretat, per tant, els poders públics han de vetllar 
amb especial interès per l'equilibri de les condicions sociolaborals d'aquests col·lectius 
tan fonamentals en el nostre Estat de Dret. 
 
El passat 16 de gener, el Ministeri de l'Interior va presidir ambdues reunions amb 
representats dels dos Cossos; primer el Consell de la Policia Nacional, i posteriorment, 
el Consell de la Guàrdia Civil. Ambdues reunions es van desenvolupar en un clima de 
ple enteniment y col·laboració, y com a conseqüència d'això, s'ha acordat la 
constitució d'una taula de negociació per la culminació del procés d'equiparació 
salarial. 
 
El ministre d'Interior va presentar un principi d'acord en el que es va oferir una 
"equiparació completa, total i integral" amb les policies autonòmiques. La idea sobre la 
que gira l'oferta d'acord és la de què "a igual treball, mateixa dedicació i idèntica 
responsabilitat, li correspon el mateix sou i els mateixos drets sociolaborals". 
 
La implantació d'unes condicions laborals homogènies i d'uns drets socials similars per 
a tots els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com dels 
Cossos de Seguretat Autonòmics i de les Policies Locals i d'una retribució equiparable 
entre tots ells, és fonamental si volem que la societat compti amb un servei de 
seguretat ciutadana eficaç. 
Per tot l'exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest Ajuntament, l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar al Govern d'Espanya a continuar avançant per aconseguir un acord 
amb els representats de les Forces i Cossos de Seguretat del Estat, en el que, sense 
desvirtuar elements essencials que defineixen a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil, 
es garanteixi l'equilibri entre les retribucions i els drets de tots i cadascun dels agents 
de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat així com la resta de cossos policials 
amb competències a Espanya. 
 
SEGON.- Estudiar i, en el seu cas, aprovar normes de caràcter bàsic que, sense 
interferir en les competències d'altres administracions, evitin que aquests desequilibris 
que ara es tracten de corregir es tornin a produir en el futur. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ah, disculpin. Sí, senyora 
Veray… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Senyora Madrenas, com que a la Junta de 
Portaveus vam quedar… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, exactament. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Bé, doncs, jo també anunciar que…, però jo en 
aquest cas sí que la retiro. La moció anava enfocada a instar el Govern d’Espanya que 
arribés a aquest acord que avui el matí s’ha signat. Per nosaltres és més que vàlid 
l’acord perquè està signat tant amb els sindicats de la Policia Nacional com amb els 
sindicats i amb les entitats més representatives de la Guardia Civil, per tant, ja no 
tindria sentit. Per tant, nosaltres la retirem totalment. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte, moltes gràcies. 
 
De totes formes, per aclarir-ho, no existeix, no?, la figura de deixar sobre la taula, 
representa que està retirada i la pot…, el que vol dir és que potser la vulgui presentar 
de nou. 
Perfecte. 
Bé, ho deia per dir la diferència, com que la senyora Veray ha dit això, ara jo m’havia… 
 
 
17. Moció que presenta els grups municipals ERC-MES I CUP-Crida per Girona 
per reclamar un replantejament en les convocatòries de beques i ajuts a 
l'educació. 
 
L'ajuntament gironí té un programa de subvencions a centres educatius, dotat amb uns 
124.000€, que inclou diferents línies d'ajuts. Concretament, inclou les subvencions a 
biblioteques escolars, que pretenen potenciar les biblioteques escolars dels centres 
educatius de la ciutat a fi que puguin complir la seva funció d'espai d'aprenentatge i de 
suport a la docència i a la promoció lectora; els ajuts per desplaçaments per a 
activitats del programa de recursos educatius; els ajuts d'Igualtat d'Oportunitats; el 
programa Activa el teu projecte, adreçat a donar suport a nous projectes educatius en 
els centres educatius de la ciutat; i el projecte Activa el teu pati, destinat a promoure i 
donar suport a projectes educatius de pati de les escoles. 
 
La línia amb més dotació econòmica 90.000€ (tot i que sovint l'assignació final és 
menor), és la d'igualtat d'oportunitats, destinats a facilitar la participació a les sortides 
escolars i/o el material escolar a l'alumnat per a la família dels quals és molt costós o 
impossible assumir-ne la despesa. Entenem que, tal i com es desenvolupa, aquest 
programa d'ajuts, que considerem una eina fonamental per minimitzar les diferències 
entre alumnat, no respon suficientment a l'objectiu originari d'equitat. 
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D'una banda, com hem denunciat reiteradament, creiem que la quantitat assignada no 
és suficient per cobrir les necessitats dels centres. Les dades extretes de la UMAT ens 
donen pistes de la poca quantia dels ajuts. A tall d'exemple, en ajuts alimentaris per a 
infants de 0 a 16 anys es varen atorgar 2.448 ajuts, i el nombre de nuclis familiars 
atesos pels Serveis Bàsics d'Atenció Social han estat de 4525, el que representa que 
aproximadament 12% de les llars gironines han estat ateses. 
 
D'altra banda, diversos aspectes i criteris de la convocatòria dificulten que els ajuts es 
distribueixin equitativament en funció de les necessitats reals dels centres i del seu 
alumnat. Un exemple d'això és el fet que s'assignin prèviament els percentatges 
dedicats a cada tipologia de centres (17 % als centres privats concertats, 3% als 
centres d'educació especial, 60% als centres públics d'educació infantil i primària i 
20% als centres públics de secundària) independentment del nombre d'alumnat 
provinent de famílies amb baixos ingressos econòmics que tinguin. Aquesta distribució 
va en contra de l'efectivitat dels propis criteris de valoració contemplats a les mateixes 
bases de convocatòria: la complexitat del centre, el nombre de NEE, el nombre de 
matrícula viva o les característiques de l'entorn, entre d'altres, que s'entén que intenten 
valorar la necessitat d'ajudes de cada centre. 
 
Les característiques i objectius d'aquesta convocatòria fan especialment important la 
coordinació de les escoles amb els serveis socials de base alhora de determinar les 
necessitats d'ajuts per part de l'alumnat, ja que són els qui coneixen de primera mà la 
realitat social de cada barri. 
 
Al mateix temps, les bases de convocatòria no exigeixen documentació que acrediti 
aspectes inclosos tant en els requisits com en els criteris de valoració. Ni tampoc 
aquests són valorats de forma baremada per la comissió ni consta en les resolucions 
dels ajuts per justificar la quantitat assignada. Un exemple d'això és que per ser 
beneficiari s'exigeix que tinguin en el seu projecte com a eixos bàsics la cohesió social, 
l'equitat, la coeducació, la interculturalitat i l'educació per a la ciutadania, sense que es 
requereixi aportar el projecte educatiu que ho avali i a més quan hi ha centres que no 
compleixen aquests requisits. 
 
També és cert que en més d'una convocatòria algun centre n'ha quedat exclòs per 
motius de forma. 
 
Com a resultat d'això, trobem que les quantitats assignades als diferents centres sovint 
responen poc a les seves necessitats reals. 
 
Per aquestes raons sol·licitem: 
 
1.- Augmentar la quantitat assignada a les beques d'igualtat oportunitats. Si 
considerem que l'educació és un dels puntals d'aquest país, cal assegurar que tots els 
alumnes tinguin les mateixes oportunitats d'excel·lir. 
 
2.- Modificar els criteris d'assignació dels ajuts. Modificar les bases per tal d'assegurar 
que els diners públics s'assignin a l'alumnat que més ho necessiti. Per aquest motiu 
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les sol·licituds caldrà que s'hagin treballat i estiguin avalades pels serveis socials del 
barri on està ubicat el centre educatiu. 
 
3.- Facilitar la implicació de l'equip tècnic de la regidoria d'educació en tot el procés, a 
fi de poder certificar les condicions que es demanen a les bases, i al mateix temps fer 
un acompanyament per vetllar per tal que cap centre quedi exclòs per qüestions de 
forma. 
 
4.- Modificar la composició de la comissió avaluadora per donar un pes més rellevant 
als serveis socials de barri i establir de manera més concreta els barems dels criteris 
de valoració. 
 
5.- Incorporar coeficient de complexitat de les escoles per baremar totes les ajudes 
destinades a centres educatius. 
 
6.- Treballar tots aquests punts en el marc del CEM, i garantir que en totes les 
convocatòries d'ajuts escolars el CEM sigui informat de les mateixes i de les 
assignacions d'aquests ajuts. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, a la moció 
número 17. En aquest cas no sé qui la substancia... La senyora Pèlach, endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): La farem de forma compartida, jo 
mateixa i en Pere Albertí. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): S’avisin vostès pel temps. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Exacte. Llavors aquesta és una 
moció que el que pretén és plantejar una reformulació dels ajuts educatius, això amb la 
idea d’incloure-hi criteris d’equitat que entenem que ara mateix no estan prou ben 
representats, perquè ens entenguem. Tenim què? Tenim una partida 
d’aproximadament uns 124.000 euros que es destinen a cinc projectes, cinc línies de 
subvencions, podríem dir. Una és Activa el projecte, l’altra és Activa el pati, l’altra és 
les Biblioteques Escolars i l’altra Desplaçaments i l’altra la Igualtat d’Oportunitats. 
Plantegem un replantejament de totes elles, però ens centrem sobretot en aquesta 
última, la d’igualtat d’oportunitats, que és la que té una partida més gran, que són 
aproximadament uns 90.000 euros. 
 
Són un ajuts, una línia d’ajuts que va destinada a cobrir les despeses de sortides i 
materials escolars d’aquelles famílies que per la seva situació socioeconòmica els és 
difícil poder-ho cobrir. Entenem, però, que la forma com es distribueixen les quantitats 
designades finalment entre centres no responen a l’objectiu original de la igualtat 
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d’oportunitats. Això passa bàsicament perquè tenim unes bases que són en molts 
punts obsoletes i en d’altres, doncs, estan poc definides, però també perquè a la 
mateixa resolució final dels ajuts i, per tant, les quantitats assignades no compleixen 
del tot allò previst en les mateixes bases de la subvenció. 
 
Això que posava alguns exemples, doncs, tenim que per exemple el criteri de 
complexitat, que és una de les coses que les mateixes bases diuen que es valorarà, 
entre molts altres aspectes, però en canvi a l’hora de la veritat només s’acaba 
interpretant la complexitat dels centres a partir de dos criteris, que és el percentatge de 
necessitats educatives especials i el percentatge de matrícula viva, tot i que entenem 
que aquests dos elements són ara mateix una part molt mínima del que representa 
realment la complexitat d’un centre. O per exemple el fet que s’utilitzi la mitjana de la 
quantitat demanada pels diversos centres per calcular la quantitat que finalment 
s’assigna genera una desproporció molt gran entre el que acaba rebent cada alumne, 
de manera que escoles amb molt poca complexitat acaben rebent una quantitat 
pràcticament igual de dotació que aquelles escoles amb una complexitat molt més alta, 
és a dir, amb un gran nombre o amb moltes més famílies amb pocs recursos 
econòmics. Entenem que aquest no és l’objectiu i per això fem una sèrie de propostes 
que els explicarà el company Pere Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Per continuar a 
partir de l’anàlisi de context que ha fet la companya Laia Pèlach, nosaltres el que 
proposem amb aquesta moció és, en primer lloc, augmentar la quantitat assignada a 
les beques d’igualtat d’oportunitats, actualment es destinen 90.000 euros, quantitat 
que considerem molt minsa tenint en compte que, segons dades extretes de la UMAT 
aquesta setmana mateixa, un 12 per cent de les famílies d’aquesta ciutat reben 
atenció als serveis bàsics d’atenció social. 
 
En segon lloc, també modificar els criteris d’assignació d’aquests ajuts. En aquest 
sentit trobem imprescindible que les sol·licituds s’hagin treballat i estiguin a l’abast pels 
serveis socials del barri on està ubicat el centre educatiu. Aquests serveis socials que 
sabem que treballen amb molta cura als diferents barris, sabem que tenen una 
actuació important i directa sobre les famílies, per tant, tenen tot un seguit de dades 
que permetrien que no es donessin situacions tan anòmales com, per exemple, que 
actualment un alumne d’una escola de Girona Est rebi una quantitat mitjana d’ajut de 
divuit euros, mentre que algun centre amb molt poca complexitat i situat en un àmbit 
residencial gironí, rep, un alumne, setanta-cinc euros de mitjana. 
 
En tercer lloc, volíem facilitar la implicació dels equips tècnics de la regidoria 
d’educació en tot el procés a fi de poder certificar les condicions que es demanen a les 
bases i, al mateix temps, important, fer un acompanyament per vetllar que cap centre 
quedi exclòs per qüestions de forma o..., per qüestions formals en definitiva. Perquè 
recordeu que les dues últimes convocatòries, sí que després s’ha arranjat el tema, 
però les dues últimes convocatòries, dos centres educatius, un a la convocatòria de fa 
dos anys i un en aquesta convocatòria d’aquest any, han quedat exclosos, i poca culpa 
en tenen els nanos de la manca de previsió dels centres educatius en la presentació 
dels ajuts. 
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També demanem modificar la composició de la comissió avaluadora per donar un pes 
més rellevant als serveis socials del barri i establir de manera més concreta els 
barems i els criteris de valoració. Igualment voldríem que s’incorporessin aquest índex 
de complexitat –acabo de seguida, alcaldessa– per «baremar» no únicament aquests 
ajuts, sinó tots els ajuts destinats a centres educatius. 
 
I finalment i acabo, demanem que el CEM tingui un paper actiu i rellevant en aquestes 
convocatòries d’ajuts i que sigui puntualment informat dels mateixos i que pugui 
valorar els resultats d’aquesta convocatòria. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Començaré pel 
final de la moció i el que deia el senyor Albertí, que és treballar tots aquests punts en 
el marc del Consell Escolar Municipal. Jo crec que aquí rau el quid de la qüestió i de 
tota la moció, perquè jo podria..., els la votaré a favor, però jo podria per exemple en el 
punt 2, en lloc de dir «modificar», com a mínim «revisar» els criteris. Per tant, en 
aquest sentit no deixaré de votar a favor per aquest matís, però sí que jo crec que és 
important que quan demanem que tot es faci en un dels consells que tenim a 
l’Ajuntament doncs no donem per fet que s’haurà de modificar segur, revisem-ho i en 
funció del que es decideixi, si s’escau, que es modifiqui. La senyora Pèlach ho deia en 
la seva intervenció, ha dubtat una mica com definir-ho, jo crec que és que els criteris 
d’assignació no estan definits de la manera més correcta, però que els exemples o el 
que ha passat aquests darrers anys ens demostren i possiblement cal això, una nova 
definició dels criteris d’assignació per tal d’evitar situacions que sabem que ens trobem 
i que han estat sobre la taula, que finalment la majoria s’han solucionat, però que no 
han tret que s’alentís un procés que no hauria de per què alentir-se. 
 
Per tant, com he dit, nosaltres compartim l’esperit de la moció, podem estar més o 
menys d’acord en coses molt concretes que són més tècniques que altra cosa, per 
tant, per això creiem que el més important és plantegem-ho tot al Consell Escolar 
Municipal, parlem-ne, intentem arribar a un consens més ampli possible i després 
demanem a l’equip de govern que tot allò que s’acordi en el Consell Escolar Municipal 
amb relació a aquesta moció i amb relació a aquests aspectes després sigui aplicat 
per part del Govern. Per tant, en aquest sentit, sobretot aquesta revisió i, si s’escau, 
modificació dels criteris d’assignació. 
 
El primer punt, i acabo, efectivament augmentar la quantia assignada a les beques 
crec que és una reclamació de tots els grups, sobretot dels que estem a l’oposició, 
cada vegada que intentem arribar a acords pels pressupostos d’aquest Ajuntament, 
però que malauradament, almenys el meu grup no se n’ha sortit encara en aquesta 
legislatura. Per tant, en aquest sentit crec que és de justícia dir que tots ho hem 
reclamat en un moment o un altre i, per tant, que efectivament seria molt benvingut si 
l’equip de govern ens anunciés que de cara al 2019 té intenció d’augmentar aquesta 
quantia assignada, en aquest cas, a les beques d’igualtat d’oportunitats. 
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Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez... 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. El modelo de 
educación de Ciutadans es el de una educación pública y de calidad, pública y de 
calidad. Esta es la base sobre la que organizar nuestro sistema ahora y en el futuro. 
Las ayudas siempre son insuficientes, siempre, pero somos conscientes del equilibrio 
presupuestario que tiene que regir nuestro trabajo. El idealismo no nos puede hacer 
perder una visión realista de los recursos. Es obvio, no obstante, que un reparto a 
priori de subvenciones no es una actuación sostenible en el tiempo, puesto que se 
pueden estar creando situaciones de desequilibrio o desigualdad entre los diferentes 
centros y alumnos de la ciudad. Por este motivo hace falta un estudio riguroso y 
periódico del reparto de los recursos, el número de beneficiarios, la zona de actuación, 
las desigualdades solventables y a posteriori análisis de la inversión y de los 
resultados conseguidos en términos de igualdad, pero también de resultados 
académicos. Estudios que tienen que hacer desde el entorno más próximo al alumno y 
al centro como al barrio y a la ciudad. 
 
Girona, siendo una ciudad contenida en su población, presenta una gran variedad de 
escenarios y realidades que no se pueden resumir en cuadros o dotaciones, o 
dotaciones preconcebidas, sino que se tiene que regir y adaptar a las líneas de 
actuación que buscan la mejora a todos los niveles, pero especialmente de los más 
desfavorecidos. La realidad de cada barrio la conoce mejor que nadie el Departamento 
de Servicios Sociales, que son los que mejor nos pueden hacer una valoración de las 
necesidades barrio a barrio y persona a persona. Su involucración ya es importante, 
pero no podemos dejar de reforzar su papel, así como el de los centros, los docentes y 
de la Regiduría de Educación para tener la mejor imagen de cuáles son las 
necesidades, los requerimientos y la evolución. Nuestro voto será favorable, pero 
considerando básica la presentación de los resultados y la reducción de las 
desigualdades en un informe de periodicidad mínima anual. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Rodríguez... 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, abans de res, creiem 
que s’ha de dir que el debat sobre la gratuïtat de l’ensenyament en tots els aspectes 
que això comporta l’ha de fer sobretot l’administració competent, que en aquest cas és 
la Generalitat, i més aviat hem estat patint retallades i una manca de polítiques en 
aquest sentit. Sí que vull recordar algunes dades, Save the Children, que últimament 
està sortint en diversos temes, està dient que les famílies en un període d’aquests 
últims anys han augmentat els pressupostos en un 19 per cent i, en canvi, les 
polítiques en aquest sentit han baixat un 11 per cent, per tant, ja veuen que falta la 
decisió per part de la Generalitat. 
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En aquest sentit, a més a més a Catalunya no faríem res més que complir amb el que 
diu la Llei d’educació de Catalunya, de 2009, que diu que el departament ha d’adoptar 
les mesures necessàries en aquest sentit que parlàvem. Però com passa amb altres 
serveis i com s’ha dit l’Ajuntament se’n fa coresponsable, com és el cas de les 
subvencions per la igualtat d’oportunitats, que en aquest cas tenen en compte les 
sortides, els llibres de text i el material escolar. Estem d’acord, per tant, a millorar 
aquesta dotació, que sigui equitativa, basada en renda, en casos amb necessitats amb 
informe de serveis socials, que siguin compensatòries i que hi hagi una avaluació. Hi 
ha ciutats, per exemple, que separen les convocatòries de sortides ben diferents 
diríem amb les de materials i llibres de text. Quasi sempre totes les ciutats que hem 
consultat tenen la renda com a topall i si ve de cas amb un informe de serveis socials. 
Cal esmentar que cal fomentar el banc de llibres i alguns directors consultats ens 
diuen que amb els nouvinguts que hi tenen accés, evidentment. Per tant, el problema 
dels nouvinguts també s’hauria de contemplar. 
 
Ara bé, senyor Albertí, li haig de dir, a l’octubre de 2015 el nostre grup va presentar 
una moció en la qual es dotava o s’intentava que es dotés una quantitat important per 
a les famílies per als llibres de text, i és clar amb l’abstenció de vostès no es va 
aprovar aquella moció. És una llàstima, sobretot per les famílies que segurament no hi 
van poder tenir accés. Però malgrat tot, evidentment estem d’acord amb la moció. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Muradàs... 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Ara en tot 
cas enganxaré una part del final del Quim Rodríguez, del regidor que m’ha precedit i 
que parlava de l’administració competent, que aquesta era una convocatòria, en tot 
cas, que havia vingut sobrevinguda a l’Ajuntament de Girona amb la voluntat de 
millorar les ajudes per banda de l’administració competent. I una altra cosa molt 
important que ha dit, i és que la majoria dels ajuntaments que han mirat estan basats 
en renda. 
 
Jo els vull recordar que aquest ha sigut el primer govern –el primer govern d’aquest 
Ajuntament– que ha utilitzat la renda per començar a «baremar» situacions de 
desigualtat, no cap altre abans, sinó aquest, el primer. Les escoles bressol, el 
programa de casals d’estiu, el programa de vacances, estem pendents de poder-ho fer 
també a l’escola de música. I aquí estan demanant que es faci el mateix. Jo em 
sembla que no s’ha entès correctament l’objecte d’aquesta convocatòria, aquesta 
convocatòria no està adreçada a les famílies, per això no es té en compte la renda de 
les famílies, aquesta convocatòria està adreçada als centres educatius, potser és un 
error, jo no discuteixo, en tot cas, que això s’hagi de poder portar a un Consell 
Municipal d’Educació i tornar a discutir o plantejar si continua sent vigent o, diguéssim, 
oportuna aquesta manera de contemplar aquests ajuts. Però aquests ajuts no van 
adreçats a les famílies, insisteixo, i, per tant, aquí la renda no es té en compte ni pinta 
res. És serveis socials, i vostès ho saben perfectament, qui dona les ajudes a les 
famílies quan tenen problemes o dificultats per material escolar, per llibres o per 
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qualsevol d’aquestes qüestions i evidentment sí que mira la situació de la família. En 
aquest cas aquestes ajudes van adreçades a les escoles, insisteixo, i el que pretenen 
és que cap criatura –seria la finalitat– cap nen, cap nena es quedi fora d’una sortida 
que s’hagi de fer pel fet de no tenir prou recursos o no tingui el material com la resta 
dels seus companys o, en fi, ja ho diuen les bases de la convocatòria i no vull repetir-
me. 
 
Compartim evidentment, per tant, l’esperit de la moció, evidentment que sí, però una 
vegada dit això també hem de dir que totes les peticions que s’efectuen en aquesta 
moció s’estan ja portant a terme. Això no vol dir ni molt menys, ni molt menys –no rigui, 
senyora Laia Pèlach– això no vol dir que no es pugui millorar, és clar que sí, és clar 
que es pot millorar, com tot en aquesta vida, però s’ha de tenir molt clar la situació en 
què vàrem trobar aquesta convocatòria quan vàrem començar. 
 
En aquesta legislatura, tal com consta en el pla de govern, hi ha un compromís 
d’arribar a una dotació de cent mil euros per aquesta convocatòria, això representa un 
increment de més del 66 per cent. Modificar els criteris d’assignació dels ajuts. En 
aquest cas, jo els vull comentar que, quan jo vaig arribar a la regidoria, la quantitat que 
s’assignava pràcticament era lineal i es procurava que cap escola quedés per sota de 
la quantitat que havia tingut l’any anterior i justament hem dit: això no pot ser i hem de 
començar i s’ha començat a tenir en compte criteris, com ja ho diu la convocatòria, el 
nombre de l’alumnat amb necessitats educatives... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Haurà d’anar acabant, senyora 
Muradàs... 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): ...el nombre de matrícula viva, el centre 
de secundària i receptors, la complexitat de cada centre... Que potser hi ha alguna 
altra millor manera de calcular la complexitat? Segur que sí, tampoc hem de dir que 
sigui la millor manera, o calcular la mitjana, efectivament no té per què ser aquesta la 
manera. Facilitar la implicació del servei. Jo francament amb aquest punt sí que m’he 
quedat absolutament al·lucinada, perquè no sé què volen dir amb això. Evidentment 
que el servei està absolutament implicat no en aquesta, sinó en totes les 
convocatòries. A mi m’agradaria que..., tenen l’absoluta llibertat de pujar al servei i 
preguntar com col·laboren en aquesta i en totes les convocatòries, previ a la 
presentació de sol·licituds, durant el període fent un seguiment trucant escola per 
escola i tot i així n’hi ha que se n’obliden... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Haurà d’acabar, senyora 
Muradàs. Em sap greu. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, sí. Modificar la composició. Les 
bases ja ho diuen hi ha una representació del CEM, dels serveis territorials, també hi 
ha una representació de serveis socials a través d’un tècnic que coordina tots els 
professionals de cada servei bàsic d’atenció social. I finalment dir que tots aquests 
punts es poden treballar en el Consell Municipal d’Educació. Evidentment que sí, 
evidentment que sí, jo això em vaig comprometre que no aquest projecte, sinó tots els 
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projectes es puguin presentar i que, en tot cas, també es pugui comentar la manera de 
millorar-ho. 
 
Només dir que..., per acabar, alcaldessa, cap resolució pot superar l’import econòmic 
que s’ha sol·licitat, per tant, ja poden trobar diferències entre dues escoles com 
comentaven, però és que nosaltres no podem superar l’import que se’ns ha sol·licitat, 
u, aquesta és una acció més, no l’única, no és nova, que intenta ajudar la igualtat 
d’oportunitats, per tant, sempre suma, si la volem mirar amb ulls positius i propositius. 
Moltes gràcies. La nostra posició serà l’abstenció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Com ho faran? 
S’ho repartiran una mica, eh? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, ràpidament. És evident que hi 
ha un debat de fons que és el tema de la gratuïtat de les escoles, quan hem de fer 
aquesta aportació és que és evident que la gratuïta no és tal. Sí que és cert que hem 
utilitzat el concepte «modificar», però també és veritat que és una proposta 
extremadament oberta i que en tot cas hi ha unes coses de les bases, que crec que és 
quasi quasi imprescindible que es modifiquin perquè són obsoletes. I, en qualsevol 
cas, hem volgut incloure, diguéssim, el CEM, evidentment, perquè entenem que és 
l’espai on s’ha de fer aquest treball i perquè, a més a més, al mateix temps s’ha 
mostrat interessat a treballar el tema de l’equitat, que entenem que és la proposta que 
fem. 
Dit això, passo la paraula. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, en aquest aspecte dos punt..., o tres o quatre 
puntualitzacions. Primera, els ajuts importants venen de la Generalitat i, per exemple, 
en un institut, pràcticament el 95 per cent dels ajuts venen de la Generalitat, aquests 
ajuts del consistori complementen el 5 per cent restant. 
 
Segona, el 2015 és veritat que vàrem votar en contra, perquè creiem que és..., els 
ajuts universals és el menys progressista que hi ha, és a dir, la gratuïtat del llibre per 
tothom..., això no és progressista, és a dir, tenen de ser gratuïts els llibres i tenen de 
ser gratuïts els materials per a aquells que realment no els puguin pagar, no per als 
que tinguin recursos suficients per pagar-los. 
 
Tercer, és veritat que els recursos van adreçats als centres, però els centres 
directament estan pensant en l’Antonio, en Pere, la Maria, que són aquells que 
tenen..., que controlen la necessitat i si hi ha una bona tasca i una bona feina 
coordinada entre serveis socials i centre, com no dubto que hi ha, això directament 
ateny les famílies. 
 
I quart punt i última puntualització, és cert que hi ha..., és a dir, per exemple, en el 
tema aquest dels ajuts, també es tindria de primar que hi ha centres que el material 
escolar, el poc material escolar que se subvenciona costa entre 240 i 300 euros, per 
contra, la majoria de centres que estan situats en zones desafavorides de Girona, el 
cost del material sap que és molt baix, sap per què és molt baix? Doncs perquè l’equip 
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docent i pedagògic d’aquest centre ha fet una tasca encomiable amb banc de llibres, 
amb apunts, etcètera, i ha minimitzat el cost d’aquest fins a per exemple 30 o 40 
euros. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal Convergència i Unió, integrat per deu membres, la moció que presenten els 
grups municipals Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida per Girona per reclamar 
un replantejament en les convocatòries de beques i ajuts a l’educació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
 
 
 
18. Moció que presenten els grups municipals ERC-MES, CUP-CRIDA PER 
GIRONA I PSC en suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març de 2018. 
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S'ha desestimat la proposta següent: 
 
El 8 de març vam celebrar la Diada Internacional de les dones treballadores, una 
jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu 
treball com a forma de vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, que 
històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, contra l'explotació capitalista, 
patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a 
dones, tant als Països Catalans com arreu del món. 
 
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de 
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor 
reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per 
garantir el manteniment de la vida. 
Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades de 
pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en 
drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball 
invisibilitzat i imprescindible. 
 
Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones 
som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, 
percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un menor reconeixement 
de la feina. Tot això amb unes institucions que estan buides de sobirania, en les que 
prima la lògica del mercat per sobre de les persones, que sostenen un sistema 
autonòmic que ens ofega i que, en comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla 
llibertats, ens desposseeix i ens precaritza. 
 
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la vida 
al centre i així es reivindica a la Vaga feminista del passat 8 de març. 
 
En virtut de l'exposat els Grups Municipals ERC-MES, CUP-Crida per Girona i PSC 
proposen al Ple de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Mostrar tot el nostre suport la vaga general feminista realitzada el passat 8 
de març. 
 
SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats 
amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la infància: des 
d'escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 
 
TERCER.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb aquelles 
empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus 
estaments. 
 



96 
 

QUART.- Demanar a les administracions competents, l'aprovació de les Lleis sobre 
Bretxa Salarial i d'Igualtat laboral per lluitar de forma efectiva contra la discriminació 
que pateixen les dones i que tant afecta a la igualtat real d'oportunitats. 
 
CINQUÈ.- Establir un protocol d'actuació per evitat la discriminació laboral de les 
persones trans. 
 
SISÈ.- Establir la necessitat de personació de l'Ajuntament en el casos penals 
d'assetjament laboral. 
 
SETÈ.- Treballar per assolir una Llei d'Usos del Temps eficient, que fomenti la 
conciliació i corresponsabilitat real, vinculat tot amb la coeducació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la moció 
número 18. Qui la proposarà exactament? Qui la defensa, diguéssim? 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Alcaldessa, ens partirem el temps. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I comença? 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Començaré jo mateixa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Fantàstic, endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Ens hem dividit sobretot els 
punts d’aquesta moció que tots vostès ja han llegit i jo parlaré dels punts número 1 i 
número 7. El punt número 1 parla de mostrar el suport a la vaga i el punt número 7, de 
la Llei d’usos dels temps. Bé, la convocatòria de la vaga i les manifestacions del 8 de 
març van ser realment un èxit rotund, un èxit sobretot perquè vam ser capaços de 
sumar moltes persones que no eren les típicament feministes, les que som feministes 
de tota la vida, sinó que hi havia gent de totes les edats, un moviment molt tranversal, 
hi havia homes també que varen ser capaços de cridar les nostres consignes. Va ser 
un gran èxit, avui la Meius Ferrés, que és experta en xarxes de la UdG feia un tuit 
carregada de raó i deia: «La revolució de les dones post 8-M està esdevenint un 
tsunami, estigueu a punt, això tot just comença i serà imparable.» 
 
El fet és que després de tants anys parlant de treball productiu i de treball reproductiu i 
del que aporten en el PIB de la nació el treball de les dones i què passaria si les dones 
un dia s’aixequessin de bon matí i paressin de veritat totes les dones i de sentir que 
clamàvem en el desert, doncs dones d’una edat com la meva hem estat molt contentes 
que ja la gent comenci a veure que això és seriosament, pensem que les joventuts han 
agafat la torxa i que la lluita continuarà i que el relleu està fet. I que una miqueta 
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pensem que tot ens va a favor, perquè ara tenim una eina i aquest és precisament el 
punt número 7, que abans no teníem i que és la nova noció dels usos dels temps. El 
pacte pels usos del temps va començar ja a fer forat, va començar a fer-nos veure que 
només una bona gestió dels diferents temps entre homes i dones ens pot portar a la 
no discriminació. Per tant, la propera fita en què tots i totes hi haurem de ser és la llei 
dels usos dels temps, la llei del temps eficient. 
 
I per últim, un comentari, evidentment no totes les dones es varen sentir cridades 
l’altre dia a participar en les concentracions, ni a fer vagues. Jo he parlat amb moltes 
dones que em van dir: «Jo no surto a fer vaga, jo no m’he sentit mai discriminada, per 
mi l’escletxa salarial no és una realitat.» Jo ho celebro molt i les vaig felicitar i m’ho 
crec, però evidentment hi ha un sentiment que es diu fraternitat o si voleu, empatia o 
desig de justícia, que hem de començar a estendre entre totes les persones. De fet, hi 
ha una dita molt bonica d’un poble de l’Àfrica que diu que el primer camell de la 
caravana i l’últim camell van a la mateixa velocitat. I jo li afegiria: i van al mateix lloc, 
que és on anem totes. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo 
parlaré del segon, el cinquè i sisè punt. La vaga ha estat una jornada reivindicativa 
més que un acte commemoratiu perquè calen nous models i serveis en què les 
polítiques amb una perspectiva feminista siguin reals i tangibles i permetin trencar les 
jerarquies establertes pel patriarcat i el capitalisme. És, per tant, des de les institucions 
que podem fer-hi i molt. Municipalitzar els serveis com proposa aquesta moció és l’inici 
per treballar per acabar amb aquesta desigualtat i fer front a la discriminació laboral. 
Hem vist com al nostre Ajuntament les externalitzacions han perjudicat especialment 
les dones perquè ara tenen condicions laborals molt pitjors. Cal, a més, tenir una 
sensibilitat especial amb les persones trans, que són les que pateixen amb més 
crueltat la discriminació. La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia ja empra el terme transgènere. 
 
Continuo destacant alguns punts de l’esmentada llei. Quant a mesures i actuacions per 
a l’ocupació insta el departament en matèria de treball entre d’altres a desplegar 
estratègies per a la inserció laboral de les persones transgènere. Quan parla de 
polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI, a 
l’article de formació i sensibilització destaca: «Les administracions públiques de 
Catalunya han de garantir la formació i la sensibilització adequada dels professionals 
que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els 
àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els cossos 
de seguretat, l’esport, el lleure i la comunicació.» Sobre el deure d’intervenció es diu 
que els professionals a què fa referència el paràgraf que acabo d’esmentar, si tenen 
coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació 
o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere tenen 
el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent. Diu 
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també que la Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i 
promoure les condicions per a fer-la realment efectiva en els àmbits competencials 
respectius. 
 
A part de l’esmentat amb relació a la llei LGTBI en què hem centrat la nostra 
intervenció per recordar les obligacions que tenen les administracions, volem incidir en 
el fet que les dones encapçalen les estadístiques de persones a l’atur que quan l’atur 
es redueix el percentatge és menor en el cas de les dones, que els sous de les dones 
són de mitjana un 25 per cent inferiors, que tenen més risc de pobresa, però sobretot 
les dones són qui més pateixen l’assetjament laboral i, per tant, volem que el nostre 
Ajuntament s’hi impliqui directament i que es personi en les casos penals 
d’assetjament laboral. El nostre Ajuntament ha de ser part activa i ha de donar 
exemple. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): S’haurà d’afanyar perquè s’han 
accedit ja molt del temps. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Val. Aniré molt ràpida. Per no repetir el que 
ja han comentat les meves companyes regidores d’Esquerra i de la CUP, el Partit del 
Socialistes parlarem dels punts 3 i 4, que parlen de la bretxa salarial, perquè és un fet 
real que les dones cobrem menys per fer la mateixa feina que fan els homes. Pensem 
que des de l’Administració i, en el nostre cas, des de l’Ajuntament s’han de fer 
sistemes de control per evitar que les empreses que treballen per a l’Administració 
pública practiquin aquesta bretxa salarial, que hi hagi aquesta diferència salarial entre 
homes i dones en aquestes empreses que treballen per a l’Administració pública. 
Considerem també que cal impulsar polítiques contra la discriminació, contra la bretxa 
salarial i per la igualtat d’oportunitats, tant dins de la mateixa empresa i del mateix 
sector com a nivell intersectorial, perquè si posem, per exemple, sectors 
tradicionalment masculins, com seria la construcció o el sector del metall, un peó cobra 
un salari bàsic segons el conveni aproximadament d’uns 20-21.000 euros; en canvi, en 
sectors feminitzats tradicionals com seria l’atenció a les persones, el tèxtil o la neteja, 
un peó cobra un salari base aproximadament d’uns 12-13.000 euros. Aquí ja tenim una 
bretxa salarial d’entrada. 
 
A part de tot això, hi ha el tema de la precarietat laboral, que dels contractes precaris, 
un 75 per cent són contractes fets a dones, la feminització de l’atur i, bé, s’ha fet molt 
en temes d’igualtat, però encara falta, falta molt per arribar a la igualtat real entre 
homes i dones i d’aquí l’èxit esplendorós, brutal, que vam tenir a la manifestació del 8 
de març. Per això demanem el vot positiu a tots el grups municipals. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Són tres 
intervencions molt... D’entrada jo el primer que diré és això, que aquesta moció barreja 
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moltes coses. Jo crec que la pròpia presentació que han fet els grups que signen la 
moció ho posa de manifest, no té res a veure el que ens parlava, que possiblement 
sigui el punt que li podria donar suport sense cap problema, perquè la senyora Roca 
sap perfectament el que penso jo sobre els usos dels temps, que sempre dic que està 
molt bé, però a l’hora de la veritat nosaltres mateixos no ens els apliquem, perquè 
aquestes hores de fer plens tampoc és que beneficiï gaire conciliar la vida familiar i 
laboral, per tant, en aquest sentit podria donar-li el suport. Però en canvi, estic a les 
antípodes del que ha defensat la senyora Costa. Per tant, en aquest sentit la pròpia 
moció és tan àmplia, toca tants temes diferents, que és impossible que els puguem 
donar suport i fins i tot abstenir-nos i, per tant, hi votarem en contra. 
 
Mirin, pel que fa al punt número 1, respecto, o sigui respectem totes i cada una de les 
dones i homes que van fer vaga el dia 8 de març, però igualment tots els que no la van 
fer perquè tothom tenia dret a fer vaga, però també tothom tenia dret a no fer-ne i per 
tant en aquest sentit respectem tant els que en van fer com els que no, els que van 
anar a les concentracions, que algunes dones que van anar a les concentracions no 
havien fet vaga, però van considerar que sí que volien reivindicar-se anant a les 
concentracions, les manifestacions, i d’altres que no hi van anar. Per tant, en aquest 
sentit, respecte a la llibertat individual de cada persona de decidir què volia fer el 8 de 
març. 
 
Pel que fa al tema de..., com que són tants temes diferents... Bé, saben perfectament 
quina és l’opinió del meu grup amb relació a la remunicipalització. La municipalització 
de serveis no és bona perquè sí, s’ha d’analitzar en cada servei i, per tant, en aquest 
sentit no m’allargaré més. 
 
Pel que fa al tema de l’escletxa salarial, de la bretxa salarial, jo crec que en la 
intervenció que hem tingut d’una altra moció ja hi he fet referència, en els últims cinc 
anys s’ha rebaixat quatre punts i el propi govern, perquè no es tracta tant de fer una 
llei que obligui a per anar reduint la bretxa, sinó que es tracta d’arribar a consensos 
amb qui? Doncs amb els agents econòmics, amb els agents socials, amb les patronals 
i amb els sindicats. I això és el que ha fet ja el Govern del Partit Popular, la ministra de 
Treball posant sobre la taula la modificació de dos articles de l’estatut dels treballadors 
per anar millorant i reduint encara més aquesta escletxa salarial i també plantejar la 
modificació de diferents reials decrets que també ens farien caminar d’una manera 
més clara i segurament més ràpida cap a la reducció de l’escletxa salarial. 
 
Pel que fa a... (Sona un senyal acústic.) Ja acabo, senyora alcaldessa, li prometo. Pel 
que fa al tema de l’assetjament laboral, el qual efectivament..., els temes 
d’assetjament laboral s’han de denunciar, però jo no sé si aquí tal i com està es 
refereix a tots els assetjaments laborals que hi hagin al món, a la ciutat... És que no ho 
acabo d’entendre. Estic convençuda que si són assetjaments laborals, que espero que 
no n’hi hagin, a l’Ajuntament de Girona, efectivament l’alcaldessa i l’equip de govern i 
tots plegats reaccionarem com toca. 
 
I acabo, pel que fa al tema de..., jo respecto la no discriminació [#, 03:25:46] de les 
persones trans, és que no hi ha d’haver discriminació laboral tampoc per cap altre 
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col·lectiu, ni perquè una dona sigui obesa, sigui guenya o tingui edat de ser mare o 
tingui edat ja massa gran perquè se la consideri apta per a una feina. I, per tant, tot 
s’ha de protegir, tot s’ha de vetllar per la no discriminació i aquí el Govern del Partit 
Popular ha ficat una mesura en pràctica que jo crec que tindrà molt de recorregut i bon 
recorregut que és el currículum anònim, el qual les primeres seleccions de personal 
que fan no saben ni el teu nom, ni la teva edat, ni el sexe. Per tant, és difícil que et 
discriminin i, per tant, et valoren per les teves capacitats personals i, per tant, per la 
teva vàlua. Crec que mesures com aquestes són les que realment lluiten contra la 
discriminació laboral i això és el que està fent el Partit Popular al Govern d’Espanya. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo em pregunto si són 
conscients de la retòrica que han utilitzat en aquesta moció i de si són conscients que 
no és la més adequada. Jo crec que tots les grups municipals que avui formem part 
d’aquest consistori busquem la igualtat de les dones, el reforçament, el reconeixement 
del seu paper en la societat, tot i que podem discrepar en les polítiques o en els ritmes 
en què es duen a terme aquestes polítiques, però crec que una moció amb un to més 
respectuós hauria estat recolzada per tots els grups d’aquest consistori. 
 
Miri, nosaltres no considerem que conceptes com «explotació capitalista, patriarcal i 
racista» sigui discursos inclusius i el que més em sobta és veure la signatura del Partit 
Socialista en aquesta moció. Aquesta moció utilitza termes com Països Catalans, que 
novament incorpora un element de separació que ens mostra que el que es busca en 
aquesta moció no és la igualtat, sinó que és una altra cosa que separar. Mirin, 
l’esquerra tradicionalment ha estat un moviment internacionalista i fer esments a 
entorns més reduïts quan parlem d’un problema d’afectació global com és el de la 
desigualtat de gènere, home, crec sincerament que aporta més aviat poc. 
 
Mirin, la retòrica de confrontació que presenta aquesta moció no pot ser avalada pel 
nostre grup municipal. Segurament és el que buscaven tant Esquerra com la CUP i 
sincerament no em sorprèn, però el que sí que em sorprèn una vegada més és que el 
Partit Socialista hagi caigut en aquesta trampa. Mirin, com bé diem, considerem que 
aquesta és una oportunitat perduda ja que el llenguatge que han emprat tira per terra 
una moció que d’altra banda, com els deia abans, hauria estat recolzada segurament 
per unanimitat en aquest Ple. I no cal que diguem que el partit del senyor Lluís 
Salvadó no ens pot donar lliçons de feminitats, senyora Roca, no ens pot donar lliçons 
de feminitat a un partit com el nostre que encapçala i guanya les eleccions amb l’única 
dona al capdavant sense cap tipus de populisme. Per tant, nosaltres no recolzarem 
aquesta moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Ribas... 
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Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Anava a començar la 
intervenció parlant d’aquesta última manifestació de donar lliçons, però prefereixo 
suavitzar-ho i anar pel que realment parla aquesta moció. Evidentment totes, totes 
defensarem sempre la inexistència de cap mena de discriminació i evidentment no 
només pel fet de ser dona, sinó per orientació sexual. I, per tant... (Veus de fons.) 
Justament crec que aquest és l’exercici que hem de fer tots i no hauria de generar cap 
mena de somriure que jo parli en femení, cap mena de somriure, perquè justament 
això és el que denotarà que hi ha una normalitat a l’hora d’expressar cadascú el nostre 
posicionament i he volgut referendar aquesta idea i crec que això no hauria de fer 
somriure; i crec que tinc un punt més femení que masculí, també ho dic per part meva, 
i aquí ho deixo. 
 
A part d’això, a part d’això crec..., i permeti’m i ara sí que vull fer..., dir una cosa 
seriosa que l’equip de govern opinem que no és una qüestió com deia la portaveu de 
Ciutadans de manca de respecte perquè no hi he vist en absolut manca de respecte 
en aquesta moció, el que sí que li he vist és potser una manca..., o diferents ritmes, 
perquè evidentment hi han tres partits que ho presenten i cadascú de vostès ha 
diferenciat quins eren els punts que portava en aquesta moció. I això fa que a vegades 
quan vols fer una composició musical, quan hi han diferents ritmes, a vegades hi ha 
punts que algú desafina, i aquí nosaltres ens sentim que aquesta moció desafina en 
algun punt que ens fa que no hi estiguem del tot còmodes o evidentment no ens hi 
sentim representades. I que és quan fa menció a la municipalització generalitzada de 
tots els serveis tant de l’Ajuntament com fins i tot aquells que no són pròpiament de 
l’Ajuntament. 
 
Nosaltres creiem que evidentment no podem criminalitzar el sector privat, no podem 
criminalitzar-lo, mai, i sempre hem defensat que cada un dels serveis és el que ha de 
ser segons el propi servei i, per tant, fer manifestacions de caràcter genèric el que 
comporta és que nosaltres no ens sentim còmodes en aquest punt. I els vull demanar 
un favor, amb tot el respecte a les companyes de la CUP, que evidentment puc 
entendre quin és el seu posicionament polític, però el cabdal que té aquesta moció..., i 
els demano que facin un exercici perquè jo crec que fins i tot el Partit Popular estarà 
d’acord després a aprovar-ho. Si eliminem el punt de la municipalització i concretem el 
tema del punt..., i concretem el punt d’assistència o personar-nos a tots els 
procediments penals, és clar, no sabem quin és l’àmbit del que estem abastant, crec 
que l’exercici el podrem fer tots per l’objectiu primari que té aquesta moció, que l’ha 
referendat la portaveu d’Esquerra Republicana quan ha expressat molt bé com se 
sentien totes les dones i tots els homes que van participar el dia 8. Per això els 
demanaria aquest esforç. Presentin després una altra moció demanant la 
municipalització global de tot, si volen, però avui jo crec que aquesta moció té la 
transcendència que totes el que anem a defensar és la igualtat davant una realitat, 
deixem de polítiques de municipalització potser a part i tractem-ho a part. Els demano 
només aquest concepte per tindre el vot favorable, si no, evidentment el vot no serà 
favorable. 
Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara sí que els 
demano que s’avinguin al temps dels dos minuts. Gràcies. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Jo simplement voldria dir la segona 
vegada que aquesta moció es basa en la convocatòria que hi ha hagut aquest any, 
enguany, del 8 de març i que evidentment si vostè s’hagués interessat de què anava 
aquesta vaga i què es reivindicava, no li estranyaria que estiguéssim parlant de trans i 
altres històries. 
 
Altra qüestió és també que vostès, senyors de l’equip de govern, que tenen aquesta 
moció de fa dies i, per tant, aquestes introduccions que ens fan ara, doncs ho podrien 
haver fet en el seu moment i nosaltres, almenys la CUP, no som partidaris de retirar 
cap punt. 
 
I després demanaria, això sí, que hi hagués un respecte sobre el compliment de la llei 
LGTBI perquè jo crec que ens n’hauríem d’alegrar tots molt a fons i, a més a més, s’ha 
de fer formació, i ara em dirigeixo a la senyora Planas, que el personal de la casa ha 
d’estar format sobre LGTBI perquè a més ho posa a la llei. Vull dir que no ens 
inventem res tampoc, és una aportació que faig i una sol·licitud que faig perquè és 
bastant durilla amb el tema de sancions si algú se sent ofès. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, jo volia respondre a la senyora Pujola, 
que diu que aquí hi ha temes nacionals. La veritat és que en cap moment hem volgut 
barrejar temes nacionals amb el feminisme, jo crec que el feminisme és una lluita de 
totes i aquí no hi ha temes que ens separin, en altres coses no hi estarem d’acord, 
però aquí hem d’anar tots junts i a la una. No entenem la sorpresa que té vostè que 
ens hàgim sumat en aquesta moció, jo crec que el Partit Socialista ha sigut sempre un 
partit que ha impulsat polítiques feministes. En aquest país les grans transformacions 
socials en l’àmbit de la igualtat han estat impulsades pel Partit Socialista i, bé, això, no 
entenc la sorpresa. 
 
Per altra banda també volia respondre a la portaveu del PP i el PDECat que dieu, bé, 
que aquí hi ha una barreja de moltes coses. Bé, d’això en diem sumar visions 
diferents. I la veritat és que en l’àmbit de la igualtat, si veieu la manifestació del 8 de 
març, allà hi havia estudiants, hi havia mestresses de casa, hi havia jubilades... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’anar acabant. 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): ...hi havia dones treballadores i homes, i 
cadascú per diferents motius o per tots, i aquí els hem volgut plasmar les nostres 
sensibilitats. 
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I finalment amb el tema de municipalització de serveis, en el punt 2, no estem parlant 
de municipalitzar-ho tot, vull dir, crec que queda clar que estem parlant de sanitat, 
serveis socials i atenció a les persones. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Però parla d’hospitals i 
de..., vull dir, si hem de municipalitzar els hospitals... En fi, entenc que no l’eliminen, el 
punt segon. No l’eliminen, d’acord. Així hem de votar en contra, eh? D’acord. (Veus de 
fons.) Perdó? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Que us hem donat moltes 
oportunitat d’intervenir a la moció, vull que quedi clar, perquè sembla que ara nosaltres 
siguem intransigents, però aquesta moció els hem fet arribar en diverses ocasions i 
han tingut l’oportunitat d’implicar-s’hi tant com han volgut. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Com si fos la primera vegada 
que ningú de nosaltres ha demanat a l’últim moment..., si ningú parla d’intransigència, 
ningú parla de re, és la voluntat d’aglutinar consens o no, ja està. Facin el que creguin, 
només faltaria, facin el que creguin. Jo només he preguntat: no el retiren? No. 
Perfecte. Passem a la votació. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari... 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i els 
vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la moció que presenten els 
grups municipals Esquerra Republicana - Mes, CUP - Crida per Girona i Partit dels 
Socialistes del Catalunya de suport i adhesió a la vaga feminista del 8 de març de 
2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i 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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
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Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

 
* Sentència núm. 218, de 29 de setembre de 2017, del Jutjat de Primera Instància 

núm. 5 de Girona, dictada en el procediment ordinari 560/2015-B, judici ordinari 
per quantia, que en primer lloc, estima parcialment la demanda interposada per  
la demandant contra una societat i declara resolt per incompliment el contracte  
de compravenda subscrit entre les dues parts, i en segon lloc, desestima la 
demanda interposada per la demandant contra l'Ajuntament de Girona, absolent 
al mateix de les pretensions contra ell deduïdes en el procediment. 
 

* Sentència núm. 49, de 22 de gener de 2018, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, que estima el 
recurs d'apel·lació núm. 228/2017, interposat per l'Ajuntament de Girona contra  
la Interlocutòria de data 18 de gener de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 394/2013, en 
virtut de la qual es va tenir per acabat el recurs, revocant la Interlocutòria 
impugnada i disposant la continuació dels tràmits del recurs des del moment 
processal anterior a la Interlocutòria. 

 
* Sentència núm. 44, de 31 de gener de 2018, del Jutjat del Mercantil núm. 1 de 

Girona, dictada en el procediment ordinari 450/2017, judici ordinari impugnació 
d'acords socials, que estima la demanda interposada pels Ajuntaments de  
Girona, Salt i Sarrià de Ter, contra una entitat mercantil, declarant la nul·litat de 
l'acord de ratificació de la decisió del conseller delegat de contractar una 
assessoria jurídica, adoptat com el núm. 5 de l'acta del Consell d'Administració 
de l'esmentada societat de 25 d'abril de 2017. 

 
* Sentència núm. 44, de 14 de febrer de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
328/2017 B, interposat per la recurrent contra la desestimació per silenci 
administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data  
de 12 d'abril de 2017 pels danys i perjudicis soferts en motiu d'una caiguda a la 
via pública, degut al mal estat entre la vorera i el pas de vianants de la Gran Via  
de Jaume I, cruïlla plaça Marquès de Camps. La quantia reclamada s'elevava a 
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2.536,21 euros. 
 
 
Decret de l'Alcaldia de data 31 de gener de 2018 relatiu a modificació membres 
grup municipal CiU a les  comissions informatives. 
 
Primer.- MODIFICAR els membres del grup municipal de CiU que composen les 
diferents comissions informatives en el sentit de nomenar com a membres  titulars i 
suplents els que seguidament es relacionen: 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia. 
Titulars: Marta Madrenas Mir, Glòria Plana Yanes, Eva Palau Gil Suplent: Eduard 
Berloso Ferrer. 
 
Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació. 
Titulars: Eduard Berloso Ferrer, Narcís Sastre Fulcarà, Eva Palau Gil Suplent: 
Cristòbal Sánchez Torreblanca. 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme. 
Titulars: Glòria Plana Yanes, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Isabel Muradàs Vázquez 
Suplent: Maria Àngels Planas Crous. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. 
Titulars: Maria Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Carles Ribas Gironès 
Suplent: Joan Alcalà Quiñones. 
 
Comissió Informativa d'Educació i Esports. 
Titulars: Isabel Muradàs Vázquez, Cristòbal Sánchez Torreblanca, Eduard Berloso 
Ferrer. 
Suplent: Carles Ribas Gironès. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme. 
Titulars: Joan Alcalà Quiñones, Narcís Sastre Fulcarà, Carles Ribas Gironès Suplent: 
Glòria Plana Yanes. 
 
Comissió Informativa Cultura. 
Titulars: Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, Maria Àngels Planas Crous 
Suplent: Eva Palau Gil. 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució als regidors interessats. Tercer.- DONAR 
COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri. 
 
Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al quart trimestre 2017. 
 
L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 
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d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions 
trimestrals de subministrament d'informació per part de les Entitats Locals (art. 16), 
que s'haurà de fer per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti als efectes (art. 5.1). 
 
Per tal de suportar aquesta tramesa d'informació es facilita accés al sistema informàtic 
de l'Oficina de Coordinació Financera de les Entitats Locals per a la comunicació de 
les dades d'execució pressupostària corresponents al quart trimestre de l'exercici 2017 
i establint un termini de remissió fins el 31 de gener de 2018 a les 24:00 hores. 
 
Així mateix, la Regla 52 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la  que 
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i en compliment de 
l'establert a l'art 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix l'obligació de la Intervenció de remetre al Ple de la Corporació informació en 
relació a l'execució dels pressupostos i del moviment i situació de la tresoreria d'acord 
amb el format i periodicitat que estableixi el mateix plenari i que en conseqüència ha 
estat recollit a les bases d'execució ( base 75a ) la informació mínima a subministrar. 
 
En data 18 d'abril de 2014 s'ha procedit per part de la Intervención General de la 
Administración del Estado ( IGAE ), previ anàlisi i estudi de les participacions i activitat, 
a la classificació de les entitats dependents de l'Ajuntament de Girona resultant una 
ampliació considerable del perímetre de consolidació als efectes de comptabilitat 
nacional, considerant com Sector Administracions Públiques les següents, i que per 
tant, estaran afectes a la normativa d'estabilitat pressupostària: 

 
Entitat local : 
- Ajuntament de Girona 
 
Organismes Autònoms : 
- Organisme Autònom d'Educació Musical 
- Organisme Autònom Patronat Call de Girona 
 
Consorcis adscrits : 
- Consorci del Ter 
- Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials 
 
Societats municipals : 
- Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona SA ( 
TRARGISA ) 
- Transports Municipals del Gironès SA 
- Cementiri de Girona SA 
- Vivendes de Girona SA 
- Iniciatives i Projectes Municipals SA 
 
Fundacions : 
- Fundació Rafael Masó 
- Fundació Museu del Cinema Tomàs Mallol 
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- Fundació Auditori Palau de Congressos. 
 
Atesos els antecedents exposats  i legislació d'aplicació : 
- Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera 
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), 
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local, en compliment de l'establert a l'art 207 del Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals s'informa en relació a : 
 
A les dades econòmiques que en data 31 de gener de 2018 foren objecte de tramesa 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i relatives als estats d'execució 
trimestrals del pressupost de l'Ajuntament de Girona i ens sectoritzats a aquesta 
administració en relació al quart trimestre de l'exercici 2017, informant així mateix de la 
possible variació de les dades trameses fins al moment de l'aprovació de la liquidació 
pressupostària corresponent a l'exercici 2017: 
A. Per cada una de les entitats : 
 
1. Entitats sotmeses a comptabilitat pressupostària : 
- Actualització del pressupost en execució fins a 31 de desembre 
- Romanent de tresoreria al trimestre vençut 
- Calendari i pressupost de tresoreria 
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius 
- Deute viu i venciment  mensual previst al proper trimestre 
- Perfil de venciment del deute en els propers 10 anys 
Annexes informació : 
- Informació que permeti relacionar el saldo entre ingressos i despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb les normes del Sistema Europeu 
de Comptes 
- Informació per aplicació de la regla de la despesa, detall de les inversions 
finançades per altres administracions públiques 
- Avals de l'Entitat 
- Obligacions reconegudes per l'entitat local a favor d'unitats del sector públic per 
capítols 
- Interessos i rendiments meritats en l'exercici (despeses) 
- Operacions pendents d'aplicar a pressupost 
 
No es declaren moviments respecte a : 
- Informació sobre adquisició d'accions 
- Venda d'accions i participacions 
- Operacions atípiques 
 
2. Entitats sotmeses a comptabilitat privada : 
- Balanç de situació (previsió inicial 2017 - estimació tancament - situació 
trimestral). 
- Compte de pèrdues i guanys (previsió inicial 2017 - estimació tancament - 
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situació trimestral). 
- Dotació plantilles i retribucions. 
- Calendari i pressupost tresoreria. 
- Deute viu i perfil venciment  a 10 anys. 
- Informació que permeti relacionar el saldo entre ingressos i despeses amb la 

capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb les normes del Sistema Europeu 
de Comptes. 

- Informació addicional en relació als estats comptables. 
 
B. Indicadors macroeconòmics d'acord Llei Orgànica 2/2012 : 
- Informe actualitzat d'avaluació - resultat estabilitat pressupostària grup 
Administració Pública i valoració  del compliment de de la regla de la despesa. 
- Informe del nivell d'endeutament al final del període actualitzat. 
 
 
Decret de l'Alcaldia de data 7 de febrer de 2018 relatiu a nomenament del senyor 
Josep Comas Boadas, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinador d'Urbanisme i Activitats 
 
Nomenar el senyor Josep Comas Boadas, amb NIF 40312404M per ocupar el  lloc de 
treball de Coordinador d'Urbanisme i Activitats, assimilable al grup  A1, amb un nivell 
de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i assessorament 
especial, amb efectes del dia 6 de febrer de 2018, d'acord amb el que disposen els 
articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions íntegres 
en còmput anual seran de quaranta-vuit mil sis-cents quaranta-nou euros amb dos 
cèntims (48.649,02 €). 
 
El decret que s'emeti serà publicat en el BOP i DOGC, i es publicarà en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament de Girona, i se'n donarà compte al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 7 de febrer de 2018 relatiu a nomenament del senyor 
Joaquím Callís Fernández, personal eventual. 
 
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor Joaquim 
Callís Fernández amb NIF 40314599S, assessor del grup municipal del PSC, 
assimilable al grup A2 (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb una  dedicació de 37,5 
hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 1.835,92 €, amb efectes del dia 2 
de febrer de 2018 per a substituir a la senyora Cristina López Gonzalez mentre es trobi 
en situació de baixa per maternitat i realització de les mesures de conciliació si 
s'escau. 
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De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 12 de febrer de 2018 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici 2017. 
 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2017 de  l'Organisme 
Autònom d'Educació Musical de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i 
posant de manifest els resultats següents en euros: 
 
A. ) Magnituds pressupostàries : Respecte al pressupost de despeses : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 764.000,00 
- Modificacions : 5.442,95 
- Pressupost definitiu : 769.442,95 
- Despeses autoritzades : 765.069,47 
- Despeses compromeses : 764.994,47 
- Obligacions reconegudes : 759.769,35 
- Pagaments líquids realitzats : 756.524,08 
- Pendents pagament : 3.245,27 
 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 1.451,40 
- Pagaments realitzats : 1.451,40 
- Pendent pagament final exercici : 0,00 Respecte al pressupost d'ingressos : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 764.000,00 
- Modificacions : 5.442,95 
- Pressupost definitiu : 769.442,95 
- Drets reconeguts nets : 770.808,28 
- Recaptació neta : 739.298,68 
- Drets pendents cobrament : 31.509,60 
 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 44.324,20 
- Recaptació : 43.494,00 
- Pendent cobrament final exercici : 830,20 
 
B. ) Resultats execució pressupostària : 
 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 8.300,51 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 11.038,93 
- Romanent de crèdit: 9.673,60 
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- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2018: 5.225,12 (compromisos de despesa) 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 43.204,80 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 830,20 
* Romanent per a despeses generals: 37.149,48, 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: 770.808,28 Despesa no 
financera: 759.769,35 
Ajustos segons SEC: - 1.015,60 ( ajust recaptat capítol 3 ) Capacitat de 
finançament: 10.023,33 

− Regla de la despesa: 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 % 

 
Liquidació exercici 2017: 
Despesa no financera: 759.769,35 
Despesa no financera no computable: 49.649,72 Ajustos 
segons SEC 2010: 0,00 
Pagaments per transferències internes: 0,00 Despesa 
computable 2017: 710.119,63 
Taxa de variació  despesa computable 2017/2016: - 9.15 % 

 
- Sostenibilitat financera : 

 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 
L'entitat compleix amb els indicadors d'estabilitat pressupostària al presentar 
capacitat de finançament i una taxa de variació de la despesa per sota de l'objectiu 
fixat per part del Govern de l'Estat. 

 
 
Decret de l'Alcaldia de data 12 de febrer de 2018 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom Patronat Call corresponent a l'exercici 2017. 
 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2017 de  l'Organisme 
Autònom Patronat Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i 
posant de manifest els resultats següents en euros : 
 
A) Magnituds pressupostàries : Respecte al pressupost de despeses : 
1. Exercici en curs : 
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- Pressupost inicial : 453.524,94 
- Modificacions : 29.892,46 
- Pressupost definitiu : 483.417,40 
- Despeses autoritzades : 476.725,87 
- Despeses compromeses : 476.725,87 
- Obligacions reconegudes : 476.725,87 
- Pagaments líquids realitzats : 442.694,75 
- Pendents pagament : 34.031,12 
 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 1.348,08 
- Pagaments realitzats : 1.271,38 
- Pendent pagament final exercici : 76,70 Respecte al pressupost d'ingressos : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 453.524,94 
- Modificacions : 29.892,46 

- Pressupost definitiu : 483.417,40 
- Drets reconeguts nets : 471.444,71 
- Recaptació neta : 423.475,47 
- Drets pendents cobrament : 47.969,24 

 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 19.245,18 
- Anul·lació liquidacions : 8.875,55 
- Recaptació : 9.371,13 
- Pendent cobrament final exercici : 998,50 

 
B. ) Resultats execució pressupostària : 

 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: - 5.281,16 
- Resultat pressupostari de l'exercici: - 5.281,16 
- Romanent de crèdit: 6.691,53 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2018: 0,00 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 38.698,60 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 998,50 
* Romanent per a despeses generals: 37.700,10 

 
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 : 

 
- Capacitat de finançament : 

 
Ingressos no financers : 450.020,68 Despesa 
no financera : 455.301,84 
Ajustos segons SEC: - 196,61 (ajust recaptat capítol 3) 
Necessitat de finançament : - 5.477,77 

- Regla de la despesa: 
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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 

 
Liquidació exercici 2017: 
Despesa no financera: 455.301,84 
Despesa no financera no computable: -71.557,68 Ajustos segons SEC 2010: 0,00 
Pagaments per transferències internes : 0,00 Despesa computable 2017: 
383.744,16 
Taxa de variació  despesa computable 2017/2016: - 10.65 % 
- Sostenibilitat financera : 
 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 
L'entitat no compleix amb l'indicador d'estabilitat pressupostària al presentar 
necessitat de finançament, si que la taxa de variació de la despesa està per sota de 
l'objectiu fixat per part del Govern de l'Estat donant compliment a la regla de  la 
despesa. 

 
 
Decret de l'Alcaldia de data 27 de febrer de 2018 relatiu a liquidació pressupost 
Ajuntament de Girona corresponent a l'exercici 2017. 
 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2017 de l'Ajuntament de 
Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest  el resultat 
següent : 
 
a. ) Magnituds execució pressupostària Respecte al pressupost de despeses : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 109.069.037,20 
- Modificacions : 34.170.384,27 
- Pressupost definitiu : 143.239.421,47 
- Despeses autoritzades : 136.797.773,05 
- Despeses compromeses : 124.018.484,25 
- Obligacions reconegudes : 112.848.864,00 
- Pagaments líquids realitzats : 107.579.714,70 
- Pendents pagament : 5.269.149,30 
 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent pagament inici exercici : 7.740.496,83 
- Pagaments realitzats : 7.450.898,63 
- Pendent pagament final exercici : 260.429,17 Respecte al pressupost d'ingressos : 
1. Exercici en curs : 
- Pressupost inicial : 109.069.037,20 
- Modificacions : 34.170.384,27 
- Pressupost definitiu : 143.239.421,47 
- Drets reconeguts nets : 122.343.592,56 
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- Recaptació neta : 110.009.497,54 
- Drets pendents cobrament : 12.334.095,02 
 
2. Exercicis tancats : 
- Pendent cobrament inici exercici : 42.161.035,59 
- Recaptació : 11.447.348,74 
- Pendent cobrament final exercici : 28.003.703,34 
 
b. ) Resultats execució pressupostària 
 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 10.964.414,36 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 9.494.728,56 
- Romanent de crèdit: 30.029.440,15 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2018: 22.650.355,23 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 54.151.608,19 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 22.650.355,23 
* Romanent per a despeses generals: 4.745.009,83, després de la 
incorporació dels romanents detallats a l'apartat anterior 
 
c. ) Magnituds evaluació compliment Llei Orgànica 2/2012 : ( veure annex ) 
 
- Capacitat de finançament ajustada : 7.261.612,42 
a. Ingressos no financers : 116.518.704,53 
b. Despesa no financera : 106.315.564,07 c. 
Ajustaments S.E.C. : - 2.941.528,04 
 
- Regla de la despesa : es dona compliment 
a. Despesa computable exercici 2016 : 91.023.925,85 
b. Despesa computable exercici 2017 : 88.202.687,80 
c. Taxa variació  despesa :  - 3.10 % 
 
- Sostenibilitat financera : 
* estalvi net positiu 
* rati endeutament : 50,49 % 
 
 
Acord de la Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2018 relatiu a declarar 
la caducitat de l'expedient d'aprovació inicial i informació pública de la relació 
detallada de béns i drets dins l'àmbit urbanístic del PA-88 Universitat de Cervera 
(DOGC 4557 de 24/01/2006) aprovat inicialment per acord plenari de 24  d'octubre 
de 2017 per adquirir mitjançant el sistema d'expropiació forçosa la propietat dels 
béns i drets afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i 4869713), i l'arxiu de les 
actuacions amb els efectes previstos a l'article 95 de la Llei 39/2015 d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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Primer.- DECLARAR la caducitat de l'expedient d'aprovació inicial i informació pública 
de la relació detallada de béns i drets dins l'àmbit urbanístic del PA-88 Universitat de 
Cervera (DOGC 4557 de 24/01/2006) aprovat inicialment  per  acord plenari de 24 
d'octubre de 2017 per adquirir mitjançant el sistema d'expropiació forçosa la propietat 
dels béns i drets afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i 4869713), i l'arxiu de les 
actuacions amb els efectes  previstos  a l'article 95 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
Segon.- DISPOSAR que als efectes de la determinació de la relació de béns i drets per 
part de l'Ajuntament de Girona, en el termini de 10 dies des de la recepció d'aquesta 
resolució els afectats de l'àmbit urbanístic PA-88 Universitat de Cervera (DOGC 4557 
de 24/01/2006) per l'adquisició mitjançant el sistema d'expropiació forçosa la propietat 
dels béns i drets afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i 4869713), prestin 
col·laboració als Serveis Tècnics d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona i permetin les 
operacions de replanteig i comprovació que considerin convenients realitzar, d'acord 
amb l'article 16.4 del Decret de 26 d'abril de 1957 Reglament d'expropiació forçosa. 
 
Tercer.- DISPOSAR que els serveis tècnics d'urbanisme formulin una nova relació de 
béns i drets afectats per la PA-88 Universitat de Cervera (DOGC 4557 de 24/01/2006) 
per adquirir mitjançant el sistema d'expropiació forçosa la propietat dels béns i drets 
afectats (parcel·les cadastrals 4869712 i 4869713) d'acord amb els l'articles 212, 219 i 
següents del Decret 305/2006, de 18 de  juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme i concordants de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954, amb la inclusió de la informació que resulti dels actes i tràmits en la resolució de 
les al·legacions, la col·laboració establerta en el punt segon i la resta de documentació 
que consta a l'expedient; per posteriorment iniciar el tràmits d'aprovació de la nova 
relació de béns i drets. 
 
Quart.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 10 de març de 2018 relatiu a designa, pel sistema de 
lliure designació, del lloc de treball de Secretari/a General de l'Ajuntament de 
Girona. 
 
1. Designar el funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional de 
la subescala de secretaria, categoria superior, José Ignacio Araujo Gómez, per ocupar 
el lloc de treball de secretaria de classe primera de l'Ajuntament de Girona, pel sistema 
de lliure designació. 
 
2. Donar compte d'aquesta resolució al Ple de la corporació i a la Direcció General 
d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva publicació 
en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya i a la Direcció General de la Funció 
Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la publicació en el 
Boletín Oficial del Estado. 
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3. Comunicar que el termini per a la presa de possessió serà l'establert a l'article 23 
del Reial Decret 1731/1994, de 29 de juliol. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Doncs ara passaríem a decrets i 
acords a donar compte al Ple. Sí? Doncs sí, digui’m. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo volia fer una 
consulta amb relació a l’expedient sobre el polígon d’actuació número 88, és una 
actuació urbanística amb una connotació social amb reallotjaments i expropiacions, de 
la consulta de l’expedient ens ha semblat a priori... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Quin és aquest expedient? Si ens 
diu l’adreça? 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Sí, l’expedient té el codi 2018/80, acord de la 
Junta de Govern Local de... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Sap d’on parlem? Sap de quin... 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Sí, Universitat de Cervera. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara. Gràcies. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Val. De la consulta de l’expedient ens ha 
semblat a priori que aquesta caducitat que s’acorda a la Junta de Govern és degut a 
un esgotament del termini administratiu per la contesta de les al·legacions, és el que 
ens ha semblat. I seria..., o ens sembla o seria greu que puguem planificar aquestes 
gestions de contesta, doncs, que s’hagin d’esgotar aquests terminis legals. Això és el 
que ens ha semblat de la lectura. Ens podeu fer l’aclariment amb relació a aquesta 
caducitat que implicaria reprendre una altra vegada totes les actuacions 
administratives amb la connotació urbanística, administrativa, social, etcètera. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Sí, senyor 
Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Tres preguntes. La primera és al 
voltant que hem vist que s’adquiriran dos vehicles i ens agradaria saber si aquests 
vehicles, que són per la seva àrea, de fet, senyor Alcalà, segons hem pogut veure, 
tindran el component de vehicles híbrids, i ja es començarà a treballar en aquest sentit 
o no. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Parla d’autobusos... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, vehicles, posa «vehicles de 
l’àrea», entenem que són vehicles d’ús dels treballadors. 
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En segon lloc, hem pogut veure també en els decrets que hi havia tot el que és..., 
perdó, en la Junta de Govern, tot el que és l’aprovació del projecte de la Clínica 
Girona. I la pregunta que els faríem és si en algun moment pensen plantejar una 
proposta integral, tal com venim reclamant des del nostre grup municipal, per l’entrada 
sud a la ciutat i que no sigui un conjunt d’actuacions diverses que en cap moment 
se’ns han presentat de forma conjunta. 
 
Hem vist, en tercer lloc, que no s’ha prorrogat el servei d’hostes i hostesses del Temps 
de Flors de l’any passat, el contracte, o sigui, hi havia la possibilitat de pròrroga i no 
s’ha prorrogat i se’n comença un de nou. Ens agradaria saber per què i si s’inclouran 
en aquest nou també els criteris de no discriminació de gènere entre hostes i 
hostesses en la vestimenta dels mateixos. 
I finalment... (Veus de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, és que m’estava 
preguntant... Es diuen hostes? 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): És com està escrit allà, hostes i 
hostesses. Jo no... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Disculpi, he parlat en veu alta. 
Gràcies. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Val, val. És com ho he agafat d’allà 
on estava escrit. 
 
I finalment al voltant que han pogut veure que han contractat la figura a l’Àrea 
d’Urbanisme, aquest assessor que és coordinador de l’Àrea d’Urbanisme, hem pogut 
veure que es tracta d’un militant del seu partit, que ha tingut càrrecs a Convergència 
durant molt de temps, que ha tingut uns quants encàrrecs professionals també i que en 
el seu moment, quan ell era líder del partit, va ser investigat i de fet hi han les 
gravacions que ho proven que havien intentat comprar un regidor d’Esquerra per tal 
que no hi hagués alternativa a Llagostera en el govern de Convergència. Ens 
agradaria saber per què han escollit aquesta persona i quins criteris de seguiment 
podrem seguir o fer servir per un càrrec que està, com sabem, fent feina per al 
Govern. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Gràcies. Molt bé, hi havia en... 
(Veus de fons.) Ah, doncs digui, senyora Pèlach. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, amb relació a diversos decrets. 
Primer, hi ha una modificació d’un contracte de socorrisme a les piscines, jo entenc 
que és una cosa que va com fora de temps perquè em penso que parla d’un any 
enrere, però aprofitava perquè realment s’acaba aquest contracte aquest estiu i llavors 
en la nova licitació fer un prec, diguéssim, en aquest sentit del tema del català, de l’ús 
del català, que sobretot sigui molt present a la licitació, es tingui en compte i quedi 
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suficientment blindat perquè després no tinguem problemes a l’hora d’exigir a 
l’empresa adjudicatària el fet que els socorristes dominin, diguéssim, el català i, per 
tant, puguin parlar i oferir el servei en català. 
 
L’altre és unes renovacions de sistemes fix de videovigilància. Entenc doncs..., 
aquestes són unes renovacions que hem demanat nosaltres, llavors nosaltres voldríem 
saber si hi ha algun informe de valoració de la utilitat d’aquests sistemes, són uns 
sistemes que es van implantar fa uns anys, si demanem que es tornin a renovar, 
entenem que ja hem vist la utilitat, ens agradaria poder consultar algun informe que 
demostri o que valori... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):De quins estaríem parlant? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): De fet, parla de diversos sistemes, 
concretament crec que era un de plaça Catalunya i de la plaça Pablo Picasso, si no 
m’equivoco, els dos que he consultat jo, però entenc que és un procediment habitual 
també per altres sistemes fixos de videovigilància. 
 
L’altre és que hem vist que queda sense efecte una reserva de crèdit per la 
implementació del Pla especial del Sector Est, curiosament ens en tornem a anar a les 
càmeres de videovigilància, perquè aquesta reserva feia referència a una instal·lació 
de càmeres de videovigilància. En aquest cas, deixen sense efecte aquesta reserva, 
per tant, entenc que no es preveu l’execució d’aquest projecte. M’agradaria saber per 
què s’ha descartat en aquest cas l’execució d’aquest projecte d’instal·lació de 
càmeres. 
 
I l’altre és que hem vist que està prevista una tala d’arbres a l’estadi de Montilivi. Ens 
agradaria saber per quin motiu es preveu tallar aquests arbres i per què ho assumim 
nosaltres, si és que és, com intueixo, diguéssim, una acció que ve motivada per l’ús 
del club esportiu Girona de l’estadi i si s’ha parlat amb el veïnat, amb la gent, 
diguéssim, prou implicada en el tema. 
 
També hem vist que hi ha una comissió secreta, una comissió d’estudi per modificar 
l’ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals. Una vegada més, 
doncs, decideixen fer-ho tècnica i només posar un representant de l’equip de govern, 
per tant, no hi som l’oposició. En aquest cas els agrairia que em diguessin si han parlat 
amb les entitats per la modificació aquesta de l’ordenança; hi ha entitats, diguéssim, 
que s’han mostrat explícitament interessades a participar-hi. I, en aquest cas, quins 
mecanismes de participació han previst, si més enllà del sistema d’al·legacions 
legalment previst, han previst algun altre sistema de participació per aquesta 
modificació de l’ordenança. 
 
Finalment hem vist que es proposa un projecte educatiu esportiu dels clubs Santa 
Eugènia i Can Gibert, ens agradaria saber en què consisteix perquè no recordem, 
diguéssim, que formés part del pla estratègic, que estigués inclòs en el pla estratègic, 
però entenem que alguna cosa hi deu tenir a veure. Si ens pot explicar exactament en 
què consisteix. 
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Això és tot. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. De fet, 
incidir en una petició d’explicació que feia ara la companya Laia Pèlach del Grup de la 
CUP - Crida per Girona. És que hem vist això, que es retira una consignació 
pressupostària, un decret on es retira la consignació pressupostària del marc..., que 
estava integrada en el marc del Pla integral del Sector Est que era per col·locar 
càmeres de videovigilància en diferents espais del sector i volíem conèixer com és que 
ara s’ha retirat això. D’acord? 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. (Veus de fons.) No 
passa res, ja ho mirarem. No es preocupin, ja ho mirarem, no es preocupin ara. Del 
senyor Manuel Martín respecte al Polígon Universitat de Cervera i el tema de la 
caducitat. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí. Bé, a l’octubre, com es va comprometre 
aquest Govern, vàrem portar a aprovar inicialment la informació pública de la relació 
de béns i drets de l’expropiació de la Universitat de Cervera, en aquest termini 
d’informació pública s’ha aportat informació i, per tant, s’han acceptat les al·legacions i, 
per tant, a l’acceptar aquestes al·legacions s’ha d’iniciar un nou tràmit, cal iniciar un 
nou tràmit, estem obligats a fer la caducitat i iniciar aquest nou tràmit amb totes les 
al·legacions i amb tota la informació nova, que així ho requereix el procediment 
administratiu. Però, vull dir, és el que tocava fer, eh? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per respondre el 
senyor Salellas, primer sobre el tema d’uns vehicles per a Urbanisme, si són o no 
híbrids. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Un es tracta d’una 
furgoneta i l’altre és d’un camió cistella i aquest no..., és un vehicle normal perquè no 
existeix com a híbrid. I l’altre, ara tinc el dubte, crec que era un vehicle que era elèctric, 
però no li puc confirmar. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ja li mirarà i li confirmarà, si us 
plau. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, sí, li respondré. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I respecte a l’entrada sud de la 
ciutat... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí. La setmana passada vaig estar en una reunió 
de veïns de Palau, en la qual també hi havia el Pla de Palau perquè també havíem 
convidat diferents membres de la comunitat educativa, AMPA o APA, la qual es va 
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explicar una rotonda en concret, de fet era per explicar el tema d’una cruïlla en la qual 
estem treballant i vaig explicar àmpliament quina és l’actuació en què estem treballant 
en aquest sector, ho vaig explicar àmpliament, li puc explicar i així ho anem explicant. 
Des de les voreres que es faran a la part de l’Avellaneda dels diferents accessos que 
hi haurà al sector sud. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Respecte als 
hostes i les hostesses de Temps de Flors, senyora Plana... 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies. Perdó, jo crec que sí que és hostes. Amb 
les associacions organitzadores de Temps de Flors fem una valoració de tots els 
serveis que es fan en cada edició de Temps de Flors. Es va considerar que hi havia 
aspectes a millorar i que, per tant, tornàvem a treure el concurs. Simplement era això, 
per això l’hem tret. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a 
l’assessor d’Urbanisme, el portaveu... 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltíssimes gràcies, alcaldessa. Bàsicament era un 
servei que quan es necessitava la figura d’un portaveu, la pregunta se’ls va fer en la 
Junta de Portaveus, no sé si ho recordarà, que l’alcaldessa amb un exemple de 
transparència i d’evitar qualsevol mena de consideració sectària de partits, se’ls va 
oferir a cada un dels portaveus que posessin de manifest o que fessin una proposta 
per poder portar un nom per assumir aquestes funcions, no es va rebre cap manera de 
resposta i a partir d’aquí el que va fer l’equip de govern és per una qüestió curricular 
analitzar el que enteníem que podia ser la persona que podia oferir uns millors serveis 
per a l’àrea i a partir d’aquí es va contractar la figura d’un assessor, evidentment és 
lògica, es preveu legalment i era una necessitat que hi havia. Ho vam poder fer 
d’aquesta manera, fent una oferta a cada grup, altres ajuntaments com és el de 
Barcelona en té com a seixanta i no ha fet oferta a ningú dels altres grups perquè hi 
puguin participar, el que vam voler és fer-ho d’aquesta manera perquè hi fossin 
partícips vostès; al no participar-hi, evidentment el que vam és tirar endavant la 
contractació. No hi ha criteri ni de partit, ni absolutament res, com hem fet amb els 
altres assessors que puguem tindre a l’Ajuntament, sinó que és un criteri de vàlua 
professional de la persona que contractem. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte als socorristes i al... Ah, 
era un prec, per tant, ja ho tindrem en compte, no? 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, en la mesura, senyora Pèlach, que 
sigui possible amb la llei de contractes, mirarem evidentment..., o via formació, com 
deia l’alcaldessa, però d’alguna manera poder-ho garantir. 
(Veus de fons.) 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, respecte al tema 
d’aquest sistema de videovigilància, potser podem aportar una mica, però potser 
haurem de mirar més, perquè ara no sabem si es refereix a això. 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Actualment la 
policia té encarregat un estudi en el Col·legi d’Enginyers de la distribució estratègica 
de les diferents càmeres que poden haver a la ciutat de Girona donant, diguem-ne, 
una preferència, una escala de preferències per arribar a completar aquelles que 
aconsella el Col·legi d’Enginyers i crec, crec..., i en tot cas demà els ho conformaria, 
vull dir que les al·legacions de les que s’havien anat definint per barris queden 
anul·lades a l’espera d’aquest estudi i per poder executar l’estudi aquest del Col·legi 
d’Enginyers, però així i tot demà els ho confirmaré més exactament. 
 
Quant a la participació d’entitats a la dallò, a la modificació de les ordenances i tot 
això, sí que estan contemplades totes aquelles que ja d’usual estaven convocades per 
totes les diferents qüestions d’animals de companyia, etcètera. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la 
concessió de Montilivi, no he entès ben bé si ens deia com estava... No. Què ha dit? 
(Veus de fons.) Ah, la tala d’arbres de Montilivi, de l’estadi, davant de l’estadi. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Vejam, davant de l’estadi, sí, sí, sí que dallò. Hi 
han uns arbres que són sobre la porta sud en el talús aquell que després va a dalt en 
aquell camp d’esports de la universitat i tot això, vull dir que fan molta ombra i queda 
glaçada tota aquella zona de la part de la porteria, se’ls fa malbé la gespa i llavors 
varen demanar que si es podien treure aquells dos arbres, dos o tres arbres, i és el 
que s’ha acordat. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a una 
proposta del futbol de Santa Eugènia Can Gibert d’allà de... 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, respecte a això és veritat que no és 
una acció que figuri en el pla estratègic perquè no es va plantejar dins del marc del pla, 
sinó que va ser una petició que va venir dels propis clubs, tant del Can Gibert com del 
Santa Eugènia, de poder comptar amb un suport educatiu, educatiu esportiu, tant per a 
la grada com per als nens i l’ajuda dels entrenadors. Està funcionant molt bé, [#, 
03:52:17] amb una entitat que té ja molta experiència amb aquest tipus d’accions i si 
funciona ho estendrem a altres casos que pugui ser necessari. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem, doncs, a precs i 
preguntes. Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Diferents precs i 
preguntes. Primer de tot hem conegut que Fira de Girona ha exclòs per tres anys la 
participació de l’exèrcit a l’Expojove i a més ho ha fet basant-se, d’entrada, en un codi 
ètic que l’any 2016 vostè es va treure de la màniga i el va fer a la seva mida 
simplement per poder dir o poder remarcar que vetava o intentava vetar ja en aquell 
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moment la presència de l’exèrcit a l’Expojove i a més ara diuen basant-se en un error 
«garrafal» que és que vostè considera que l’uniforme militar és un element bel·licista 
que demostra, sincerament li he de dir, un desconeixement total d’aquesta institució. I 
a més ho fa en contra del que fa un moment tots defensàvem que és la igualtat 
d’oportunitats, perquè el que està fent és restar oportunitats a tots els joves que 
visitaran l’Expojove i que, per tant, vostè no els donarà l’oportunitat ni els deixarà 
conèixer una sortida professional tan digna i alhora tan bona com és la de la carrera 
militar i, a més, quan sap que aquest estand ha estat fins a dia d’avui i, per tant, en les 
edicions passades, un dels estands més visitats. 
 
Per tant, en aquest sentit el prec que li faig és que rectifiqui aquesta decisió, que tregui 
aquesta multa, si li vol dir així, que ha imposat a l’exèrcit d’excloure’l durant tres anys i 
que també retiri aquest vet que ha posat sobre la presència de l’exèrcit a l’Expojove 
des de fa un any i que ens demostra després de veure el seu pacte de govern al 
Govern de la Generalitat que pretenen fer, és l’avantsala que en sis mesos volen 
deixar Catalunya sense les forces armades, cosa que seria un greu error. 
 
El segon tema és amb relació a una exposició itinerant que hem pogut llegir de tòtems 
a la plaça Independència amb relació a la llibertat dels presos polítics que anomenen 
vostès, que no són presos polítics sinó polítics presos, el qual hem sigut incapaços de 
trobar quin és el permís que se li ha donat, quina és l’entitat que ha demanat posar 
aquesta exposició itinerant i, per tant, ens agradaria saber si ho ha demanat alguna 
entitat, si ha sigut una decisió presa pel propi equip de govern... I si ho ha demanat 
alguna entitat, quin permís se li ha donat, perquè com li dic hem sigut incapaços de 
trobar en cap àrea, cap decret, ni cap atorgament de permís per poder usar la via 
pública, en aquest cas, una plaça. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi’m un segon, senyora 
Veray, ho dic perquè com que no ho fèiem i l’altre dia vam acordar que ho havíem de 
fer..., però ara mirem d’anar amb una mica de compte, si se’n recorden vam acordar 
que també per precs i preguntes per no allargar-nos massa, havíem acordat en el seu 
moment... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, vaig molt ràpid. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el que passa que ara ja hem 
passat molt, però dèiem un minut trenta, després els que ja tenien eren tres minuts..., 
era un minut i mig per regidor. Ja ha passat de sobres. Vull dir, ara no passa res... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, també li he de dir que venim d’algun ple que 
no vam arribar a precs i preguntes i en tinc un parell d’acumulats, diguéssim. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sí. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Que són els que li faig molt ràpid ara. Un, falta 
treure l’últim badén del carrer de la Rutlla a l’alçada del número 170 abans d’arribar a 
l’edifici de les Cent Llars que efectivament és el més conflictiu de tot el carrer de la 
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Rutlla perquè a més està mal fet i els cotxes s’hi deixen part dels baixos cada vegada 
que hi passen. Per tant, ens agradaria saber quan està previst que el treguin, o que el 
rebaixin o que el millorin com han fet amb els altres del carrer de la Rutlla. 
 
I simplement si ens podrien dir com és que els usuaris del mòbil e-Park del tema de les 
zones blaves i verdes a partir del 26 de febrer se’ls carrega un 10 per cent de 
suplement en concepte de despeses de gestió, que la gestió està municipalitzada, 
Girona és una ciutat que sempre estem parlant de l’ús de les noves tecnologies i ara 
resulta que els usuaris que usin les noves tecnologies, en aquest cas, el pagament per 
mòbil e-Park veuran incrementat en un 10 per cent el suplement en concepte de 
despeses de gestió. Sincerament ja que han municipalitzat aquest servei, crec que no 
haurien de ser precisament els usuaris que assumissin el cost, aquest suplement del 
cost de gestió. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, digui, digui. 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bueno, la primera 
pregunta tiene relación con lo que ha dicho la señora Veray, en plaza Independencia 
han aparecido unos cubos con imágenes de políticos que están en prisión y nos 
gustaría saber quién los ha puesto, quién ha pedido los permisos y por cuánto tiempo. 
El señor vicealcalde nos ha contestado a una pregunta por correo electrónico que dice 
que mientras no cambie la situación política actual no piensa ordenar limpiar la ciudad 
de lazos y ornamentos. Y la pregunta es: ¿por esta regla, cualquier ciudadano puede 
colgar o descolgar lo que considere oportuno? 
 
Y por último, al señor Alcalà, hace más de un año que acordamos una moción para 
estudiar la viabilidad de incorporar algún vehículo híbrido o eléctrico a la flota del TMG, 
ya sabemos que no es su prioridad, pero nos gustaría saber si se ha dado algún paso 
al respecto, si se ha hablado con alguna empresa o si se ha avanzado algo. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, continuïn, sí. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. La Junta de Govern Local va 
aprovar el 10 de novembre l’aprovació de llicència municipal d’obres a favor de la 
immobiliària Leroy Merlin, tenim la resolució del secretari d’Empresa i de Competitivitat 
per la qual atorgava també la llicència comercial i prèviament a l’inici de l’activitat 
s’havien de dur a terme alguns punts. El primer era la duplicació del carril del ramal de 
la sortida de la C-65 per connectar pel costat oest amb la rotonda. El segon, la 
construcció des del mateix ramal d’un carril directe amb gir cap a la dreta cap a la 
NJ..., bé, cap a la nacional II segregant de la rotonda. El tercer, la semaforització 
intel·ligent de l’accés a la rotonda de la nacional II pel costat nord accionada per un 
detector de cues al ramal indicat. I l’últim punt era la senyalització informativa per 
distribuir les entrades a Can Turón per diferents accessos. Diu també que un cop 
implementades les mesures l’Ajuntament ha de fer el seguiment de la xarxa adoptant 
les mesures infraestructurals i/o de gestió de trànsit que siguin necessàries per al seu 
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correcte funcionament garantint així que el tram de la C-65 no pateixi congestió. Ens 
agradaria saber, regidor, quins d’aquests punts s’han iniciat, quins d’aquests no s’han 
iniciat i en el cas que no s’hagin iniciat, quan s’iniciaran i quin és el motiu pel qual no 
s’han iniciat. 
 
Una altra pregunta, l’Ajuntament de Barcelona ha estat condemnat a reposar la imatge 
del rei en els seu saló de plens i volem saber si a Girona hem d’esperar que actuï la 
justícia o penjaran vostès la fotografia del rei i del president o presidenta de la 
Generalitat quan en tinguem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor... 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
voldríem conèixer quins són els responsables de les deficiències en matèria de 
seguretat de la pista coberta del pati del Col·legi Eiximenis i si s’han pres mesures 
perquè aquestes circumstàncies no tornin a passar més endavant amb nous projectes 
o noves obres, etcètera. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sí, vagin continuant. Gràcies. 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Al regidor del barri del Pont Major li 
pregunto si ja hi han fet i, si no, si pensen fer-ho, una reunió amb els veïns dels pisos 
sindicals que tenia ja programada jo mateix amb l’associació de veïns i els mateixos 
veïns pel tema de l’ordenament viari d’aquella zona i, a més a més, hi afegíem els 
aparcaments per a cotxes i motos, que ho van demanar. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Sí, digui. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): En el passat plenari, vam tenir la discussió 
sobre el futur de la ràdio municipal. Si no m’equivoco en el Ple o en Junta de 
Portaveus ens varen dir que faríem una reunió específica sobre com seria l’encomana, 
com seria, vaja, el futur de la ràdio. A nosaltres no ens consta, ens havien dit que en 
uns quinze dies, era per saber si ja hi havia data. 
 
Preguntar-los també..., el 22 de març d’aquest mes hi ha una jornada de participació 
del Pla estratègic sanitari de la regió sanitària de Girona, m’imagino que hi haurà 
responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament, i volíem saber si l’equip de govern 
traslladarà la situació que s’ha donat en el CAP de Taialà, amb el Doctor Vilaplana i si 
tenen previst que hi hagi aquesta discussió. 
 
I finalment, després de demanar-ho molt i que no ens hagi arribat, tenim finalment 
l’inventari del material del Bloom i volíem saber si de les dues preguntes que hem fet 
en plens anteriors ens poden ja donar resposta –no sé si en el plenari, seria fantàstic, 
o per escrit, però en breu– sobre quina és la situació d’aquest material, si tot ell està 
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en les instal·lacions del Parc Científic i també quin ha estat el resultat d’aquest projecte 
i de les persones que hi van treballar. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Granados... 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. Primer 
fer-li una pregunta: ja sé que està ara en standby el tema del Pla de la Devesa, de 
retirar els cables, que no entrin cotxes, però el que no trobem bé que el primer que es 
tregui siguin les porteries del camp de futbol. Home, la gent va a practicar esport, no 
sé per quin motiu s’han retirat les porteries. Volia fer aquesta pregunta. 
 
Després, el tema de la publicitat dels autobusos de línia de Girona, es vol fer una 
comissió per controlar la publicitat que es posa al darrere? Perquè a vegades 
continuem posant propaganda sexista. I després també amb el tema de la 
propaganda, si us plau, quan es posi la propaganda a darrere, que no es posi fins a 
dalt, que hi ha usuaris que no veuen..., tapen el número del cotxe de línia. 
 
I després volia fer un prec, ara fa uns dies s’ha entregat el premi Mestre 68 i hi ha 
molta gent, hi ha persones i institucions que li han donat aquest premi, vol fer algun 
reconeixement l’Ajuntament a aquest respecte? 
Gràcies. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies. A veure, amb relació al 
pagament efectiu de l’Ajuntament pel que sembla que s’ha anul·lat i que s’ha de fer 
tecnològicament, volia que em confirmessin que realment és això perquè, a veure, que 
es puguin fer pagaments amb tècnica me sembla molt bé, però vull dir, la gent que no 
té accés a la tecnologia, doncs s’hauria de donar l’opció que hi haguessin els dos 
vessants per fer-ho. 
 
I després tornant al tema de cooperació i el tècnic, que continuem tenint mig tècnic, 
nosaltres continuem reivindicant que falta l’altre mig tècnic. El que s’ha contractat és 
mitja administrativa i no acabem d’entendre i ens agradaria que ens diguin el motiu. 
Gràcies. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, a nosaltres ens agradaria que 
l’informe del Trueta que tant ha trigat a arribar, de fet, va quatre mesos tard, ens 
agradaria saber si sancionaran l’empresa pel seu retard en la presentació de l’informe 
i, dos, si d’acord amb el fet que aquest informe l’han pagat tots i totes les gironines, 
tindrem accés en el mateix moment tots els grups municipals i no només aquells que 
defensen una posició ja definida al respecte. 
 
I sobre el Festival Internacional de Circ i la Devesa, hem pogut llegir a la premsa que 
és té la intenció d’incrementar més el Festival de Circ a la ciutat. Ens agradaria saber 
si això implicarà més temps a la Devesa, tot i que vagi en contra del pla d’usos vigent i 
si implicarà també més diners públics en aquest festival i si han fet algun tipus de 
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treball sobre les denúncies de precarietat laboral que hi ha hagut, especialment pel 
que fa a la seguretat dels treballadors i treballadores del circ. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, un tema d’aigua. Insistim a 
demanar la reunió, ara ja urgent, amb l’equip de govern sobre el tema d’Agissa, sé que 
ens van informar que en preveuen una a final de mes, no era el que nosaltres havíem 
demanat. Avui precisament han passat dues sentències sobre el tema de gestió 
d’aigua, han passat com a assabentats, ningú pràcticament..., bé, ningú ha explicat 
públicament aquestes sentències, han passat sense fer soroll, ens preocupa aquesta 
opacitat. Entenem que és un tema important i no creiem que hagin de mantenir 
apartada l’oposició d’aquestes decisions importants, ni tampoc les entitats ciutadanes.  
Per tant, demanem de manera urgent tenir aquesta reunió amb l’equip de govern, 
entenem que aquest tema important ho és tant amb relació a la gestió del passat i al 
procés judicial que està tenint..., que s’està realitzant, però també en la gestió futura, 
on demanem més transparència i participació ciutadana. Per tant, insistim en aquesta 
petició de reunió. 
 
L’altra és si preveuen habilitar algun espai de participació amb relació al nou conveni 
que està previst signar amb el Girona de cessió de l’estadi de Montilivi i quin és aquest 
espai. 
 
L’altra és amb relació a l’exèrcit, a la presència de l’exèrcit a l’Expojove, nosaltres els 
felicitem per la decisió presa. Ens sorprèn que una vegada més calgui amagar i posar 
excuses a una decisió que en realitat compartim el fons, aquests tres anys no sabem 
d’on sortíem, creiem que el que calia era una decisió valenta i dir: guaiti, per aquest 
motiu i perquè hi ha aquest codi ètic aprovat, simplement no pot haver-hi aquesta 
presència. I ens va molestar una mica l’oblit en les seves presentacions públiques o 
d’aquesta decisió de la feinada que va fer en el seu moment des del Consell de 
Cooperació, sobretot les entitats, perquè això acabés tenint lloc. 
 
Finalment, un petit incís en el tema d’un calendari de plens, comissions informatives, 
juntes de portaveus previstes... El vam demanar a principi d’any, encara no ha estat 
possible concedir-lo i contínuament tenim mesos en què ballen dates que resulta..., 
doncs ara, per exemple, el dia 2 d’abril cau en festiu, les comissions informatives quin 
dia seran, el 3? Doncs crec que una previsió de tot l’any no és tan difícil i ens ajudaria 
molt a tots a organitzar-nos la feina. 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): La primera pregunta és amb relació al Castell de 
Montjuic, volíem preguntar quina previsió té el Govern amb relació a les actuacions o 
al desenvolupament o la finalització del pla d’usos, sabem que s’havia redactat i 
volíem saber una mica, doncs, què pensa fer el Govern amb relació al castell. 
 
La segona pregunta és amb relació al carrer Barcelona, s’han iniciat les obres de 
Clínica Girona, s’enderrocarà tota una part de naus i voldríem saber si la resta de naus 
que quedaran a les finques, si l’Ajuntament ha pensat de poder negociar amb la 
propietat un enderroc previ de cara a millorar la imatge del conjunt. 
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La tercera és amb relació a la plaça d’Espanya per saber com està el procés de 
reforma i en quina situació es troba. 
 
I el quart, que s’ha finalitzat la primera fase dels pressupostos participats, i saber una 
mica quina és la valoració que en fa el Govern d’aquesta fase. 
Gràcies. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, un parell de qüestions amb relació al tema 
d’Agissa, per una banda, voldríem saber si la comissió tècnica que es va constituir 
entre els tres ajuntaments segueix constituïda formalment i si té encara l’encomana de 
fer aquests informes trimestrals que havia de fer amb relació al funcionament de 
l’empresa, aquesta mena d’estat de la qüestió. Es va constituir una comissió tècnica 
entre els tres ajuntaments amb presència d’arquitectes i enginyers, crec, dels tres 
consistoris..., d’Agissa, senyor Berloso? Sí? Val. I això després posteriorment hi va 
haver la decisió judicial de transferir la gestió de l’empresa en la part pública de 
l’empresa mixta. Però voldríem saber si aquesta comissió segueix formalment 
constituïda i si encara té aquest encàrrec de fer aquests informes perquè voldríem 
saber..., de fet el que ens preocupa és la qüestió de fons que és saber si l’Ajuntament 
està traient profit de l’encàrrec que li ha fet el jutge de fer aquesta gestió de l’empresa 
per tal de poder obtenir la informació que li requeria i que l’empresa es negava a 
facilitar. D’acord? 
 
Per tant, això se solapa també amb el fet que hem sabut que la persona que va 
encomanar, que va designar l’Ajuntament per portar la part tècnica d’aquesta empresa, 
l’enginyera tècnica ha estat un temps de baixa, no sabem si encara a dia ho està, si 
s’ha pogut suplir, si... Bé, en qualsevol cas creiem que la qüestió de fons és que ens 
dona la sensació que estem perdent el temps i..., és una impressió, eh?, és una 
impressió com a mínim des de l’oposició, en tot cas, agrairíem més informació amb 
relació a aquest tema perquè tenim la impressió que l’avanç de la municipalització no 
és el desitjat, però és una impressió. 
 
Amb relació a les mesures per facilitar l’habitatge vam veure que es va fer una roda de 
premsa per anunciar un pacte per l’habitatge, voldríem saber això si anirà acompanyat 
d’algun calendari de propostes d’actuació concretes. 
 
Amb relació al Pla especial de la Devesa, ens ha sorprès molt, perquè suposo que el 
senyor Sastre potser s’esperava la pregunta, però és veritat que fem plans en què hi 
ha una part dispositiva d’acords bastant..., permetin-m’ho dir, bastant fluixa, però en 
canvi els grans temes de ciutat passen de puntetes per la sala de premsa i pel torn de 
precs i preguntes, però sí que creiem que la ciutadania i el Ple mereix una explicació 
d’aquest atzucac. És un nyap que després de set anys de tramitació es deixi ara sobre 
la taula tota aquesta gestió del pla especial. 
 
Amb relació al parc de..., perdó, al circ que es va instal·lar a la Devesa, vam veure que 
hi havia una carpa que estava destinada a la promoció d’uns vehicles, era tota una 
carpa on hi havia vehicles d’una empresa que en feia promoció. Voldríem saber si la 
taxa que en va pagar tota aquesta carpa era la mateixa que l’activitat de circ o si se li 
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va cobrar una taxa especial per fer una activitat de promoció de vehicles en el marc 
d’aquest circ i tots els assistents al circ que havien de passar per aquella carpa, però a 
mi em va sorprendre molt que es destinés tot aquell espai a fer promoció comercial en 
un parc com la Devesa. 
 
I un parell de qüestions més. Una és amb relació..., s’ha presentat una entitat, Som 
Sostre, voldríem saber quina relació hi manté l’Ajuntament, si hi ha tingut contactes i 
quina coordinació es fa amb la resta de dispositius que se’n cuiden de l’atenció al 
sensellarisme. 
 
I per últim una polèmica que va sortir fa poc una altra vegada amb relació a la gestió 
de les zones blaves. Sabem que hi va haver un acord entre Convergència i la CUP per 
la municipalització de les zones blaves i en aquells acords es va dir que hi hauria 
beneficis..., que els beneficis del canvi de model de gestió anirien destinats a projectes 
de mobilitat, accessibilitat i projectes del tercer sector. Voldríem saber quin balanç fan, 
ja que portem, això, més de dos anys d’aquest canvi de gestió i si això ha estat 
realment així o no. 
Gràcies. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Molt ràpidament. En primer 
lloc... (Veus de fons.) Com? Doncs... 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, no, faci, però vull dir que 
vagin ràpids perquè si no... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, però pensi que al gener no vàrem poder fer la 
part de control, que em sembla que és important, al febrer pràcticament vàrem tindre 
de quinze minuts, per tant, li pregaríem una mica de benevolència en aquest punt. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si ens afanyem tots, serà 
possible. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): En primer lloc, m’agradaria conèixer en quin 
estat està la reconstrucció del Pont del Dimoni. 
 
En segon lloc, en el ple d’abril de 2017 vàrem aprovar liquidar el contracte de 
l’empresa Girona 2003 que gestiona els aparcaments soterrats de la Devesa, la plaça 
Miquel de Palol i Emili Grahit. Voldríem saber en quin estat es troba aquesta qüestió. 
 
També m’agradaria conèixer quina utilització té l’aparcament dissuasiu construït a les 
instal·lacions de l’antic Centre Verd perquè teòricament, hi passo sovint, però mai hi ha 
ningú, i únicament funciona els dies de partit. 
I res més. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. 
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Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. El projecte de Música en 
Viu, volíem saber com està. Fa dos anys que amb els amics de la CUP i Convergència 
es va fer un pacte, no sabem com està. 
 
Lavabos públics. Hi ha una moció aprovada, vàrem fer una pregunta per escrit i ens 
varen contestar que havien fet un nou lavabo al Barri Vell, però l’esperit de la moció 
era una mica diferent perquè era saber quants lavabos necessitava la ciutat i com es 
distribuirien. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Gràcies. Doncs no m’ha donat 
temps ni a escriure-ho. Molt bé. Començarem, senyor Sastre, Pla especial Devesa, 
una mica Montjuïc..., sí, que no és ben bé el pla d’usos, però el que està previst i 
Pacte local per l’habitatge. 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí. En primer lloc, al senyor Granados que 
preguntava per les porteries de l’antic estadi Fèlix Farró que quedaven a la Devesa, de 
fet aquell antic estadi ja ha anat desapareixent amb el pas del temps, les graderies van 
desaparèixer. Per què es treuen aquestes porteries? Principalment per dos motius, el 
primer de tot és que ara iniciem la transformació dels gairebé, si no m’equivoco, vint 
mil metres quadrats d’aquest espai, però és que a més a més aquestes porteries 
estaven en un estat estructural absolutament lamentable que qualsevol dia podien..., el 
pas dels anys els ha fet efecte i en qualsevol moment podien caure, per tant, fins i tot 
representaven un risc per a les persones que en són usuàries. 
 
Després el senyor Terés em preguntava primer de tot pel tema del Pacte de 
l’habitatge. És cert que aquest..., m’ho preguntava vostè, no? Sí. El tema del Pacte de 
l’habitatge la intenció és que els treballs estiguin llestos aproximadament d’aquí un 
any, a inicis de 2019. De moment s’han fet dues reunions internes. Com que és un 
treball transversal que hi participen diverses àrees, en aquestes reunions també hi ha 
hagut el lideratge de l’alcaldessa per decidir quins són els punts, quins són els termes 
de treball i, a més a més, qüestions de calendari. En el seu moment ja s’informarà a 
mesura que els treballs estiguin en marxa. 
 
El tema del Castell de Montjuïc. Properament, suposo que, si tot va bé, la setmana 
vinent farem una presentació interna de Projecte Vora que en el cas del Castell de 
Montjuïc que el contempla des d’aquests espais. En tot cas, en una primera instància 
el que es planteja és fer unes actuacions més aviat toves, és a dir, més a nivell de 
vegetació, de treure les heures, d’actuacions molt de petit format, ara com ara 
segurament que requereix en un futur una inversió una mica més gran per posar el 
que és sobre la taula també com a mirador que és de la ciutat. 
 
I després la pregunta que evidentment sí que m’esperava que és la pregunta sobre el 
Pla especial de la Devesa. El que vam presentar la setmana passada amb 
l’alcaldessa, per part nostra va ser, podem dir-ho, una decisió difícil, és així, una 
decisió difícil però meditada. Una decisió difícil d’entrada contemplant el cost polític de 
la mateixa, que després de tot el procés que hi ha hagut d’anys de discussions, poder 
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anunciar que es feia aquest parèntesi, ens suposava ja d’entrada crítiques com així ha 
estat per part del seu grup municipal. En tot cas, i mal m’està de dir-ho, ho considerem 
una decisió podem dir valenta i mal m’està de dir-ho, de fer servir aquest terme, també 
perquè hem considerat que tot i tenir garanties o certes garanties de l’aprovació per 
Ple d’aquest pla, el que sí que hem vist és que amb el pas del temps s’ha anat 
desvirtuant el seu objecte final, s’ha anat desvirtuant, i fem aquí un cert parèntesi per 
tornar a posar, ordenar les coses, tornar a posar una mica els punts del debat sobre la 
taula. És a dir, ens interessa també que hi hagi cert acord social i això ho fem sine die, 
no posem un horitzó temporal en el pla. El que sí que seré totalment franc i els ho diré 
ja d’entrada que ara mateix aquest regidor d’entrada està passant ara mateix d’una 
òptica de pla a una òptica de projectes, és a dir, estem fent un cert canvi de xip. Què 
vol dir això? Que estem pensant més ja en aquest any en actuacions concretes en el 
parc que realment creiem que ara mateix és la necessitat més urgent que hi ha. 
Em sembla que no em deixo res, alcaldessa? 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): o, molt bé. Senyor Sánchez... 
 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Sí. Senyor Rodríguez, el tema del pont, 
evidentment m’he reunit amb la junta de l’associació de veïns dues vegades i una 
d’elles vam fer un passeig per tot el barri i vam estar veient totes les necessitats, vam 
fer una visita guiada i tenim tots les prioritats i les necessitats actuals. 
 
La senyora Costa, sobre el tema del tècnic, ja ho vam respondre a l’anterior Ple, o 
sigui, les raons que em van donar que sabem, que sé, és que amb mig tècnic no hi ha 
un problema de contractació i, per tant, la solució que s’ha buscat ha sigut la mitja 
jornada d’administrativa que, per cert, vull deixar constància que realment és una 
persona que està fent una gran feina, ja sé que no és el mateix, però està fent una 
gran feina i li he d’agrair. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Palau... 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Disculpi, senyora Paneque, és que ha comentat alguna 
cosa d’una reunió de la setmana que ve de salut, però la veritat és que m’he perdut un 
trosset de la reunió. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si comentaríem el tema del CAP 
de Taialà. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Posa jornada de participació del Pla 
estratègic sanitari de la Regió Sanitària de Girona. És l’òrgan participatiu de... 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Bé, li explico, aquesta reunió que hi ha el dia 22..., val, és 
que me semblava que anava per aquí, és una reunió que ens han convocat a diferents 
representants de diferents ens i tot per explicar-nos el pla estratègic que la regió 
sanitària ha estat fent i presentaran aquest pla estratègic. Hi han diferents taules de 
participació, per tant, no sé si allà serà el lloc de tornar a manifestar la nostra opinió 
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sobre el tancament del CAP de Taialà, perquè serà més..., entenc que no és un lloc de 
debat sobre si es farà la presentació d’aquest pla estratègic. Però sí que li puc dir que 
avui jo he estat reunida amb el delegat de salut per altres temes que no venen al cas 
ara i hem tornat a parlar del nostre posicionament en contra del tancament del CAP de 
Taialà i li he recordat que dintre d’un mes i mig, perquè ja fa quasi un mes i mig que 
s’ha tancat, hem de fer una reunió amb totes les associacions de veïns, tal com vam 
quedar, per fer la valoració de com està anant el fet d’aquest tancament. Sí que les 
dades que em van passant cada dilluns del cap de setmana previ que hi ha hagut són 
dades que..., almenys per dades, no hi ha cap tipus de conflicte ni problema, però bé, 
que estem al cas, que els ho anirem manifestant i que amb aquesta reunió del dia 22 
entenc que no serà per poder manifestar aquesta opinió, però que si tinc la possibilitat 
de manifestar-ho, ho tornaré a manifestar, el posicionament, no tinc cap problema. 
 
El senyor Salellas em parlava de l’informe del..., n’anem dient «del Trueta», no? No, 
no posarem una sanció de retard, li explico per què, perquè el retard possiblement ha 
sigut més condicionat per nosaltres perquè quan ens van presentar la primera 
proposta o esborrany de treball hi trobàvem a faltar moltes més dades, més valoració i 
més dades, i els vam demanar que..., no refer, però sí que volíem és valoració i més 
dades que no quedaven prou reflectides, per tant, el retard gairebé ha sigut més 
ocasionat perquè volíem més informació i més valoració de dades que no pas perquè 
ells ens l’hagin entregat amb retard. 
 
L’accés a tothom, evidentment que hi tindrà accés tothom, la data està per concretar, 
aquesta tarda hi havien dues dates sobre la taula que havíem de lligar perquè ens 
anés bé a tothom que hi hem de participar. Suposo que entre demà i demà passat els 
comunicarem la dada. Per deferència, el mateix dia possiblement presentarem el 
treball o el projecte que ens han presentat els grups municipals que formaven part de 
la taula a favor del nou Trueta a Girona i posteriorment tindran tots a l’abast aquest 
projecte i el farem de forma pública a tothom que vulgui assistir a la presentació 
d’aquest projecte. I li dic serà abans de finals de mes, això ja li puc concretar. 
 
El senyor Terés em parlava de Som Sostre. Nosaltres quan vàrem saber fa uns 
mesos, em sembla que no fa ni tres mesos quasi, més o menys, eh?, l’existència 
d’aquest grup de gent que fa aquesta feina tan, tan valorable, ens vam reunir 
concretament l’alcaldessa i jo mateixa per conèixer-los personalment, perquè els 
havíem coneguts alguns a través de les xarxes, vam estar parlant amb ells, ens van 
explicar el projecte, el vam trobar més que lloable, com tothom que dedica el seu 
temps lliure a altres persones. I concretament jo havia d’anar a la presentació que fa 
quinze dies, si no recordo malament..., bé, un divendres, divendres passat, no, l’altre, 
si no..., tenia d’anar a la presentació, però em va sortir un tema personal i no hi vaig 
poder anar. Però vaig parlar abans que fessin la presentació amb ells per disculpar-me 
i fer-los-ho saber. Estem en contacte i sí que també els hem demanat –i això està 
pendent que ells ens diguin una data que els vagi bé– poder seure amb totes les altres 
entitats que treballen en el suport o el seguiment de les persones sense sostre a la 
nostra ciutat per encaixar totes les tasques que fan i inclús per presentar els diferents 
protocols que hi han d’actuació en serveis socials pels casos concrets que es poden 
trobar, poder anar tots coordinats amb decisions que es puguin prendre. 
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I crec que no hi havia res més. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Exactament, senyora Palau. 
Moltes gràcies. Senyora Plana..., no, senyor Alcalà, disculpi. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, 
referent al tema dels ressalts del carrer de la Rutlla, tenim un pressupost de cinquanta 
mil euros que és per eliminar els que queden. Ho estan treballant des dels serveis 
tècnics d’Urbanisme. 
 
Referent al tema del sistema de pagament i d’aquest increment que comenta del 10 
per cent, li haig de dir que la informació que té vostè és totalment equivocada. Suposo 
que la informació l’ha agafat perquè va sortir en un mitjà de comunicació a la premsa 
una carta d’una persona, que és el gerent d’una empresa que es dedica a aquest 
tema, i estava equivocada. També des de la mateixa empresa del e-Park varen 
destinar..., o sigui, varen enviar un mail a tots els usuaris. Però li explico. A Girona..., o 
sigui, aquest increment només es dona a les persones que utilitzen el sistema 
moneder i a Girona, en el plec de condicions tècniques quan se li va adjudicar, quan 
es va treure a concurs, aquest sistema ja no es va acceptar, només s’aplica a les 
ciutats que utilitzen el sistema de moneder –ho vaig explicar a la Comissió Informativa, 
crec que vostè no hi era–, en el qual la gent, els usuaris dipositen una quantitat i a 
partir d’aquí després van fent els pagaments; a Girona aquest sistema no s’utilitza. Per 
tant, aquest 10 per cent..., Girona no ha tingut aquest 10 per cent, tot i que ho hagin 
publicat. 
 
El senyor Manuel Vázquez, referent al tema dels vehicles elèctrics..., bé, perdó, 
vehicles híbrids a la flota de TMG, ja li vaig dir quan vàrem presentar la moció i suposo 
que vostè es refereix més la tema d’autobús elèctric i també li vaig dir en aquell 
moment, li insisteixo ara, ara per ara no els comprarem per dues raons, una perquè 
tecnològicament encara no ha evolucionat suficient, l’autobús elèctric, tot just ara 
comencen a funcionar una miqueta, però tecnològicament encara té molt de recorregut 
i l’altra és la qüestió econòmica, val fins a tres vegades més que un autobús 
convencional. Sí que vaig dir que fem una aposta per la mobilitat sostenible i la menys 
contaminant i en aquest sentit els autobusos que..., ja vam comprar un autobús elèctric 
i el proper que comprarem, un d’ells, el que és de mida més gran, perquè petits no els 
fan, el comprarem de gas. Sí que hem incorporat a TMG un vehicle elèctric i també 
una moto elèctrica. TMG també han de tenir en compte que gestionen la Girocleta. 
 
Senyora Pujola, referent al tema de Leroy Merlin, veig que ha agafat correctament tots 
els apunts de..., però no ha llegit bé totes les condicions de la llicència d’obertura de 
l’establiment, que és independent a la llicència d’obres, en la qual diu que per tal de 
tenir el permís d’obres cal fer les actuacions que se li demanen des de Mobilitat, és 
una condició per tenir l’obertura. Hi ha un contenciós i això m’ho han explicat, però de 
moment no ho sé. O sigui, no podran obrir l’establiment si no han complert amb els 
requisits que vostè molt detalladament ha anat dient. 
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Senyor Manuel Martín, sobre el tema del referent del Col·legi d’Eiximenis no hem de 
crear alarmisme, el projecte s’ajusta al codi tècnic d’edificació, tots els elements 
compleixen amb la normativa de seguretat. Certament des del departament es 
demanen una sèrie de millores, majoritàriament ja les teníem acordades amb la 
direcció de l’escola, però el fet que el departament ens digui que hem d’esperar que 
totes aquestes millores es realitzin, doncs per aquest motiu vàrem decidir deixar 
aquesta part de l’ampliació del pati amb el cobert fins que no ho tinguem totalment 
resolt. Com pot suposar, després d’una inversió de més 430.000 euros, el que ens 
interessa és obrir. En aquest sentit ja s’està treballant, de fet ja ho vàrem dir a la 
direcció del centre, que la podríem obrir el 28 de febrer i a finals de mes podríem 
valorar quines millores, si sortien alguna cosa més, evidentment ho farem, però més 
tard. 
 
El senyor Granados, sobre la publicitat d’autobusos sexistes. Hem anat descartant 
algunes publicitats que hem considerat que eren sexistes, ara en surt una que suposo 
que és la que es refereix que cada any va sortint quan arriben aquestes dates, d’una 
clínica d’estètica. Bé, vàrem considerar..., ja tornaré a insistir que això ho passin a una 
comissió i ho acabin d’analitzar. Però li puc assegurar que n’hem rebutjat. 
 
I referent al tema..., estic d’acord amb vostè i he insistit sobre el tema que es permeti 
que des dels costats, no només del lateral, sinó també dels costats es pugui identificar 
clarament la línia del bus. 
 
Senyor Miquel Poch, referent al carrer Barcelona, la part que em demana vostè per 
enderrocar de moment això no representa un perill i està afectat pel que és el pool 
bancari, haurem d’esperar. Només actuaríem si realment veiéssim que hi ha un perill, 
com es va fer anteriorment allà on deia la part de la clínica Girona, però de moment no 
farem actuació. 
 
I referent a plaça Espanya, els tècnics estan acabant de recollir tota la informació, 
analitzar-la i després es tornarà a convocar per seguir el procediment. 
 
Senyor Terés, sobre el tema de la promoció dels vehicles a dintre del circ, no tinc la 
informació, no sé si..., no els la puc donar, ja miraré si sortia alguna cosa que ens 
haguessin demanat. La desconec. 
 
I sobre els beneficis que em parlava de la gestió per la municipalització, més que 
beneficis, jo parlaria d’un estalvi, un estalvi que al final representava i que efectivament 
es destinen i es fa aproximadament uns 200.000 euros a diferents actuacions de 
mobilitat. En concret la primera actuació va ser la vorera sobre un pont a la carretera 
de Sant Gregori número 83, i després hem anat destinant a la millora de les voreres. 
Senyor Pere Albertí, referent a la situació del Pont del Dimoni, està previst fer com a 
màxim –com a màxim– el dia 27 de març que es comenci a treballar. Sí que li haig de 
dir que ja aquesta setmana des de l’Àrea de Mobilitat i Urbanisme ja tindran la primera 
reunió per coordinar les actuacions que s’hauran de fer respecte a la mobilitat perquè 
evidentment afectarà un carrer..., dos carrers de circulació, però com a molt el dia 27 
de març ja estaran en marxa. 
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Referent a la situació dels aparcaments de Mas Gri, és un projecte a mig termini, ja ho 
sabíem i de fet el Pla de mobilitat ja ens deia que havíem de fer aquesta actuació. 
Evidentment és el primer aparcament dissuasiu que hi ha a la ciutat i creiem que està 
ben encaminat, que està a l’entrada sud, això anirà agafant cada vegada més usuaris, 
la prova està..., i ho diu vostè i, ja ho veu, quan realment hi ha una necessitat, la gent 
la utilitza, ara mentre hi hagin moltes places lliures o que siguin assequibles, doncs la 
gent s’estima més entrar a dins de la ciutat. 
 
Per això sempre hem cregut que primer hem de solucionar la part interior de la ciutat 
per anar espolsant els cotxes cap a fora, i aquest és un dels aparcaments. 
 
I referent al tema dels lavabos públics, tenim molt avançat un estudi en el qual diu 
exactament com estan tots els lavabos i treballaran en les necessitats de crear, si cal, 
que sí, que n’hi ha alguns que sí que cal, d’implementar nous lavabos. 
Crec que ja està. Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Plana... 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies. Quant a la situació del Bloom, el conveni 
que tenim amb el Parc Científic i Tecnològic i amb la Universitat de Girona preveu que 
el material del Bloom estigui cedit a la fundació. Al patronat es va aprovar el retorn 
d’aquest material a l’Ajuntament de Girona, però ara en aquests moments nosaltres 
estem estudiant si el volem acceptar o no el volem acceptar. Per altra banda, dir que 
per part nostra aquest projecte ha passat totes les auditories que ens han fet per part 
de Feder, que a més han estat cinc o sis i, per tant, estan totes passades i valorades 
positivament. Quant a la valoració, doncs nosaltres en fem una bona valoració, tot i 
que sí que és veritat que després de set anys el material ha quedat en el 80 per cent 
obsolet i, per tant, ara ja només queda procedir al seu tancament d’acord amb les 
condicions i amb els requisits de Feder. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Berloso... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Vázquez, si 
mal no recordo, jo crec que el Ple passat ja vaig contestar aquesta pregunta respecte 
a cartells i llaços i tot això. Ara vostè diu que n’hi vàrem contestar una que va entrar 
per escrit, permeti’m que demà consulti..., vull dir, jo ara en aquest moment no recordo 
quina és la pregunta la pregunta que va fer vostè i quina és la contestació que li vàrem 
donar, i li ampliaré tot el que sigui necessari. 
 
Senyora Pèlach, respecte a les reunions de l’aigua, informació i tal, si mal no recordo, 
la Junta de Portaveus que vàrem tindre la setmana passada el primer que ens va dir 
l’alcaldessa va ser que trimestralment havíem de presentar uns informes en el jutjat 
respecte a tot el que s’havia fet i que immediatament després que l’hàgim presentat la 
mateixa els la passaríem a tots vostès perquè estiguessin informats del tema. 
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Quant a la sentència, és cert que va haver-hi una sentència respecte a les minutes que 
havien facturat aquells advocats i tal, en la reunió quinzenal que fem els tres 
ajuntaments, que es va fer la setmana passada, es va estudiar aquesta sentència i 
vàrem decidir no fer cap recurs a la sentència i sí que després reclamar a la part 
privada aquella quantitat que tindríem de participar en la indemnització que ens han..., 
diguem-ne, que han condemnat a la sentència aquesta. 
 
Senyor Poch, respecte a la valoració d’aquesta primera etapa que s’ha fet de 
pressupostos participats, jo almenys a tots els que he anat, un servidor, i als que 
també ha anat la tinenta d’alcalde, jo diria que ha sigut una valoració bona. Crec que 
aquesta any hi han hagut assemblees que han estat molt participades, molt més que 
altres anys, i altres que han sigut la tònica d’altres anys. El cert és que s’han presentat 
definitivament unes cent quatre propostes, no recordo si són exactament aquestes, 
tant són d’associacions com d’aportacions privades que varen fer diferents ciutadans 
en les diferents assemblees, que aquesta segona quinzena d’abril començarem a fer 
les assemblees de retorn per retornar quins són els viables tant econòmicament com 
tècnicament i que de temes en un 70 per cent són urbanístics, els altres són de 
diferents temes, aquests diferents temes també inclouen els socials. Aquest any és..., 
estan subjectes, com s’ha fet la partida del milió per a inversions i l’altre per totes 
aquestes altres qüestions i estan subjectes a subvenció. Cada assemblea que s’anava 
es donava a l’associació, al president o als que estaven allà, diguem-ne, les condicions 
que es tenien de dallò i una proforma de la manera que tenien de presentar el projecte 
per ser, diguem-ne..., perquè els concedim la subvenció. 
 
Senyor Terés, respecte a la comissió tècnica, mentrestant, vull dir, no té sentit i es va 
dir que aquesta comissió tècnica, atès que hi ha aquesta altra judicial que vostè ja 
també ha apuntat, aquesta tècnica no tenia per què reunir-se. Aquesta comissió, 
diguem-ne, judicial, composada pels tres ajuntaments, es reuneix quinzenalment i 
llavors, tal com hem dit, i que ara hem de presentar un informe de tot el que s’ha fet 
fins a aquest primer trimestre que després entregarem a les persones, diguem-ne, a la 
Secretaria i a la Intervenció que són els que ens controlen en aquesta comissió i faran 
arribar al pertinent jutge, en aquest cas, jutgessa, ho dic perquè dallò. Anem avançant, 
és evident, amb la idea que se s’hagués d’arribar a municipalitzar tinguéssim totes les 
dades però evidentment hi estem caminant, però hi han totes unes qüestions 
administratives que són les primeres que hem envestit. 
I em sembla que ja... Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, que ho ha contestat tot, sí, 
senyor Berloso. La senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Referent al nou sistema de 
gestió tributària, sí que és veritat que el pagament pel que fa in situ a l’Ajuntament no 
es pot fer en efectiu, però sí que es pot anar a les entitats bancàries a fer el pagament 
en efectiu. Per tant, sí que podran seguir fent el pagament en efectiu, però a les 
entitats bancàries. 
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Pel que fa a l’autorització de Montilivi, del Futbol Club de Girona, bé, la cessió finalitza 
em sembla que al mes de juny, finalitza la cessió. Estem tramitant una nova concessió, 
estem estudiant-ho a nivell jurídic, a nivell tècnic i també políticament s’està estudiant 
aquesta concessió i ja fa dies que ho estem estudiant per tal de poder portar una nova 
concessió al Ple. 
 
Pel que fa als pàrquings d’Emili Grahit i la plaça del Güell, hem rebut la resolució de la 
comissió jurídica assessora que ens havien..., l’hem rebuda i ara els nostres serveis 
jurídics l’estan analitzant, l’estan estudiant i l’estan analitzant per tal de portar-la en el 
proper ple. L’estem preparant per tal de poder-la portar en el proper Ple. 
I ja estaria. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ja estaria. Senyora Muradàs... 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Em sembla que ha sigut el senyor Toni 
Granados que ha comentat sobre els premiats per Mestre 68. Està previst que 
l’alcaldessa enviï una carta evidentment felicitant pel projecte tant a l’escola com en 
aquest cas a la Núria per la seva trajectòria i pel que va fer per l’Associació Àkan de 
reconeixement a la seva tasca d’integració i cohesió. Està previst. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Ribas... 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies. Els «cubículs» que han aparegut a 
plaça Independència no tenen res a veure amb l’Ajuntament, és art espontani de 
carrer. Desconeixem l’origen en si mateix i el que farem evidentment és intentar 
esbrinar, però ja li puc assegurar que no surt de cap departament d’aquest 
Ajuntament. 
 
Quant al més temps o no més temps del circ, va ser una manifestació que va fer el 
director, crec recordar que a la roda de premsa amb voluntat d’intentar augmentar el 
nombre de públic, a nosaltres no ens ha arribat cap petició i el dia que arribi valorarem 
evidentment si la trobem adient o no la trobem adient i el que això representa. Però ara 
li puc ben assegurar que no hi ha re ni parlat, ni plantejat, ni se’ns ha transmès al 
respecte. 
 
Quant a la carpa de..., no sé qui havia fet la pregunta, em sembla que el senyor Terés, 
del vehicle, crec que la taxa que es va pagar era la mateixa i que no té res a veure 
l’entrada amb tot el complex del circ i que no era únicament de promoció de vehicles, 
sinó de l’accés pròpiament a l’espai. 
 
Projecte Música en Viu. Jo li puc ben assegurar..., i això li vull dir i em sembla que ja li 
vaig transmetre al senyor Lluc Salellas, estic desmoralitzat, molt molt desmoralitzat, 
tremendament decebut i amb ganes que hi hagi un Govern de la Generalitat per parlar 
sincerament. Barcelona també ha punxat, no sé si ho saben que no ha anat bé la 
proposta que van fer de modificació d’ordenances per música en viu als bars, tampoc 
ha anar del tot bé, no acaba d’arrencar perquè hem de modificar la normativa de dalt, 
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és a dir, la normativa que ve de la Generalitat, per les dificultats que hi han de poder 
enquibir un espai que ho permeti. I alhora també hi ha una problemàtica molt greu 
sectorial que els músics que van a tocar han de poder cobrar, han d’estar donats 
d’alta, no tots es poden donar d’alta perquè costa molt, hi ha el tema dels autònoms 
dels creadors... La veritat és que si volen els convocaré i els explicaré tot el que hem 
anat fent, les pesquises. Jo estic molt decebut i desmoralitzat, perquè he vist que 
també els tècnics de Barcelona tenen molts de problemes per tirar-ho endavant. I els 
convocaré i si volen xerrem i si podem fer front comú, ja saben que a mi em tindran en 
tot el que faci falta per poder-ho fer. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per finalitzar i 
respecte al tema de l’exclusió durant tres anys per aquesta sanció de l’exèrcit a la 
participació a la Fira de Girona, guaiti, no sé, vostès pensaran que estava fet a mida o 
no estava fet a mida, també es parlava de sexisme, de diferents tipus d’actituds 
reprovables i més en una fira juvenil, i una més era l’ús d’elements bèl·lics. 
 
Aquesta és una ciutat –i jo crec que es fa palès amb la configuració d’aquest 
consistori– amb uns ferms valors republicans i..., guaiti, què vol dir que qualsevol 
persona veuria que un uniforme no és un element bèl·lic, quan ells mateixos quan 
contesten diuen que el seu uniforme és la seva senya d’identitat, la senya d’identitat de 
les forces armades, que per moltes missions de pau que facin, que és veritat que cada 
vegada argumenten el mateix, que fan missions de pau, ja, ja, les ONG també, però és 
que el que fan és mitjançant elements bèl·lics i utilitzant la força i utilitzant les armes. 
 
Per tant, escolti, el codi ètic es va fer amb voluntat de tenir una fira amb clars valors 
ètics i morals, ètics, la cultura de la pau saben que per a Girona és un valor 
importantíssim i que va ser una de les causes per les quals es va premiar la ciutat de 
Girona com a millor ciutat el 2016, precisament pel treball amb el respecte de la cultura 
de la pau. I, en aquest sentit, vull dir, si les forces armades han incomplert les seves 
obligacions amb el codi ètic, essent-ne totalment conscients que incomplien, no només 
perquè se’ls va requerir per escrit, sinó que jo mateixa m’hi vaig reunir dient-los-ho i 
que ho consideraríem un incompliment i tot i així ho van fer, doncs escolti, és la seva 
responsabilitat i va ser la seva decisió. 
 
Home, senyora Pèlach, que posi en dubte la meva valentia, doncs sincerament a mi 
m’ofèn, perquè crec que com a alcaldessa he posat..., he deixat bastant clar que de 
valentia no me n’ha faltat per encarar i afrontar moltíssims temes molt delicats, perquè 
costa, és molt fàcil dir-ho des d’aquí, que li falta valentia. Jo crec que això precisament 
no m’ho pot retreure, m’ha ofès que ho digués, m’ha ofès. A vegades es tracta de 
buscar sistemes intel·ligents de fer les coses perquè ja em dirà valentia que tenen a 
Barcelona o com ho estan fent a Barcelona. Sí, vostè ho ha dit això, i, per tant, a mi 
m’ha ofès, que ho sàpiga, ja està, que a mi m’ha ofès. 
 
En segon lloc, respecte a temes de..., és veritat que estem estudiant el tema de la 
fotografia a veure si hi han fórmules de poder-ho evitar, i això és cert, i mirarem a 
veure què podem fer perquè sembla que hi han alguns serrells que no estan molt 
clars. 
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Respecte al tema de la ràdio, no hi ha data encara, és cert que l’hem de fer i no hi ha 
data perquè encara estem acabant d’intentar lligar algunes coses per fer la proposta, 
no per prendre cap decisió. Evidentment serà aviat perquè hem de prendre una decisió 
molt ràpid tots plegats. 
 
Respecte a Agissa, ja els ha contestat el vicealcalde, però a mi m’agradaria reivindicar 
que és que no sé com més dir-ho: nosaltres estem treballant en la municipalització de 
l’aigua a Girona i jo no sé com més dir-ho, ho poden anar posant en dubte cada 
vegada i a cada Ple m’ho poden dir i poden anar fent tuits dient que què estem fent i 
que la privatització... Estem treballant intensament per la municipalització de l’aigua, 
primera cosa. Què cal per treballar de forma rigorosa amb municipalitzar una gestió 
tan extremament dificultosa com aquesta, perquè no és fàcil. Què cal? Evidentment el 
més important de tot és tenir tota la informació i, segona, poder tenir aquest control, 
entre cometes, per conèixer tota la informació. I això és el que estem fent ara. Jo he de 
felicitar moltíssim, perquè a mi em sap greu perquè els tècnics també deuen estar una 
mica farts que els anem posant tot el dia en... No, bé, no ho ha fet, però que estan 
treballant molt intensament, recavant tota la informació, preparant les dades bàsiques 
per poder prendre decisions, estan fent un control exhaustiu, ja els vaig dir que els 
informaríem cada trimestre, hem d’informar el jutjat, evidentment i molt bé, hem 
d’informar el jutjat de tots i cadascun dels moviments, totes i cadascuna de les 
factures, totes i cadascuna de les despeses, totes i cadascuna de les inversions, de 
tot, i això exactament això és exactament el que els informarem a vostès, i vostès ho 
saben. Jo no sé, jo veig que, no sé, ho deuen voler fer per anar-se volent convertir 
en..., no sé, en líders de les municipalitzacions, però escolti, jo li asseguro, estem 
treballant per la municipalització de l’aigua i no sé, si a algú no li queda clar, doncs jo 
ja no sé com més dir-ho. I jo crec que està molt clar. 
 
I per últim, això no és un debat i la reunió és quan tinguem les dades perquè pe reunir-
nos per mirar-nos tots i xerrar una estona em sembla que no té cap sentit quan els 
donarem i els explicarem un informe perfectament fonamentat amb totes i cadascuna 
de les dades imprescindibles i necessàries que necessiten vostès conèixer, igual que 
jo. Què vol que ens reunim per parlar vostès i jo? Doncs no ho farem, ho farem quan 
tinguem absolutament totes les dades i si vostès tenen algun dubte sobre alguna 
sentència, saben vostès perfectament que quan vulguin en qualsevol moment ens 
poden dir que els informem i els informem immediatament, els informem 
immediatament i ho saben vostès. No em diguin que no els informem quan ens no 
demanen. 
 
I per últim, tenen raó, mirarem de programar, a veure si som capaços de fer-ho, 
mirarem de programar horaris més fixos de juntes de govern, de Junta de Portaveus..., 
mirarem de fer-ho, i de comissions, mirarem de fer-ho. vull dir és cert i tenen raó i és 
molt cansat cada vegada que haguem d’anar canviant i sé que fa anar molt malament 
a tothom i, per tant, mirarem de veritat de fer l’esforç i ho intentarem fer i el és màxim 
que em puc comprometre, reconeixent que tenen raó. Per tant, mirarem de fer-ho. 
Moltes gràcies i molt bona nit. 
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I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte quan són les 
deu i quaranta-sis minuts del vespre. S’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i 
s’estén la presenta acta de la qual jo, com a secretari en dono fe. 


